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Burmistrz Stronia Śląskiego  
Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Suliński 

OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY  

W TYM NUMERZE: 

Drogie Babcie  
i szanowni Dziadkowie, 

 z okazji Waszego święta składamy Państwu serdeczne 
życzenia zdrowia i długich lat życia upływających w 

pomyślności, radości i miłości ze strony wnucząt i rodzin. Miejcie poczucie wielkiej 
wartości dla społeczeństwa. Jesteście dla nas przekazicielami życiowej mądrości, 
naturalnym drogowskazem dla dzieci, wnuków czy innych osób, które jeszcze 
niepewnie stawiają pierwsze kroki na drodze życia.  

    Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w roku 2013  proszone są o zgła-
szanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej : 
● zajęcia dla osób dorosłych na krytej pływalni z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza 

pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji,   
● zajęcia korekcyjne dla dzieci do lat 18 z zaświadczeniem lekarskim -  karta dziecka  

(od lekarza pierwszego kontaktu), ze wskazaniem rehabilitacji,   
● dla niepełnosprawnych do lat 18 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424. 

    Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 

    Przypominamy, że z dniem 31.01.2013 roku upływa termin składania oświadczeń  
o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w 2012 r. oraz zapłata za I ratę zezwolenia 
na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto banko-
we Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Gospodarczego Banku 
Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim. 

Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010 

Tytułem: opłata za zezwolenie nr…… 
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające 
na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku 
niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
wygasają. 

ZŁOTE GODY 

    W dniu 05 stycznia br. mieszkańcy Stronia Śląskiego, Państwo Teresa i Sylwester 
Piekarscy odebrali „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, który w imieniu Prezydenta 

RP Bronisława Komorowskiego wręczył Burmistrz Stronia Śląskiego  
Pan Zbigniew Łopusiewicz. 

Pan Burmistrz złożył Pani Teresie i Panu Sylwestrowi Piekarskim serdeczne  
gratulacje oraz życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń. 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji wspaniałej rocznicy! 



S T R .  2  Rok X, Numer XCIX 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel.(74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail promocja@stronie.pl 

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH 

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiące własność Gminy 
Stronie Śląskie: 

Lp Położenie Nr i pow.  działki 

w ha 

 

Przeznaczenie 
i sposób jej zagospo-

darowania 

Obciążenia 
nieruchomości 

Cena 
wywoławcza 

w PLN 
brutto 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

Termin przetargu 
godz. 

  1 
  
  

Stronie Śląskie 
ul. Mickiewicza 

330/10 
0,20 

Przeznaczenie- pod 
zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną  
i wielorodzinną  oraz 
usługi (symbol z pla-

nu M.13.MU) 

Nieruchomość 
jest obciążona 

umową dzierża-
wy obowiązującą 

do 31 marca 
2013 r. 

98 400 00 5 000,00 22.02.2013 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 pow. 0,0494 
tj. udz.0,0123,5 

Przeznaczenie- pod 
zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną   

(symbol z planu 
M.12.MNn) 

Nieruchomość 
jest wolna od 

wszelkich obcią-
żeń i zadłużeń 

184 500,00 10 000,00 22.02.2013 r. 
o godz. 12:30 

  
  
 

  
3 

Stronie Śląskie 
ul. Kopernika 

700/1 
605 

  

Przeznaczenie- teren 
parków i innej zieleni 
urządzonej (symbol z 

planu M.15ZP) 

Nieruchomość 
jest obciążona 

umową dzierża-
wy obowiązującą 
do 30.09.2015 r. 

44 400,00 2 500,00 22.02.2013 r. 
o godz. 12:45 

  
  

4 Stronie Wieś 139 
 6140 

  
  
  
  
  

Teren zabudowy 
mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz obiekty 

i usługi związane z 
obsługą ruchu tury-
stycznego-symbol 
planu 36MN/UT –o 
pow. ok. 0,35ha, 

Teren zieleni nie urzą-
dzonej i wód  płyną-
cych, zakaz wznosze-
nia budynków i bu-

dowli- pow. ok. 
0,2640ha 

Nieruchomość 
jest wolna od 

wszelkich obcią-
żeń i zadłużeń 

216 000,00 11 000,00 22.02.2013 r. 
o godz. 13:00 

  
  
  

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  
(ul. 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 miasta  na osiedlu domków jednorodzinnych.  Uzbrojenie 
działek przyległych dobre: energia elektryczna, kanalizacja ściekowa, instalacja wodociągowa, instalacja gazowa. Dostęp 
komunikacyjny dobry, krótki dojazd z jednej z głównych ulic miejscowości jaką jest ul. Kościuszki.  Teren działki nie ogrodzony,  
nie zagospodarowany, porośnięty trawą. 
Ad 4. Nieruchomość niezabudowana, położona  jest w centralnej zabudowy wsi, w odległości ok. 40m 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. 
Warunki przetargu :  
1. Przetargi odbędą się w dniu 22 lutego 2013 r. w w/w godzinach w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55–
pok.nr 17 (sala konferencyjna).  
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XVI SPOTKANIA TRADYCJI WIELKANOCNYCH ZIEMI KŁODZKIEJ  

    16 Marca 2013 r. w naszej gminie odbędą się XVI Spotkania Tradycji Wiel-
kanocnych Ziemi Kłodzkiej, realizowane w ramach mikroprojektu  
pt. „COOLTuralne Stronie na maksa”, działanie o nazwie "Międzynarodowe 
Tradycje Wielkanocne”. Uczestnikami imprezy będą przedstawiciele  100 różnych  
organizacji w tym 85 z Polski 15 z czeskiej części Euroregionu, które zaprezentują  
stół z tradycyjnymi potrawami wielkanocnymi, palmy, pisanki i wyroby rękodzielnicze. 
Będzie też możliwość poznania oraz degustacji niektórych potraw regionalnych pol-
skich i czeskich.  
    W trakcie imprezy zostaną przeprowadzone konkursy w  następujących katego-
riach: 1. „najładniejszy stół (estetyka nakrycia oraz prawidłowy dobór potraw), 2. 
„kartka wielkanocna”, 3. „koszyk wiklinowy”.  
Te dwie ostatnie zostaną wyłonione z prac przygotowanych wcześniej na warsztatach.  
W ramach spotkania zostaną również zorganizowane następujące konkursy, których 
inicjatorem jest współorganizator – Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we 
Wrocławiu: 1. dla KGW i Rad Sołeckich na „Najładniejszą pisankę „ i „Palmę Wielka-
nocną”, 2. dla  uczniów szkół podstawowych i gimnazjów „Najładniejszy Plakat Wiel-
kanocny”. 
    Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody, a każdy zespół prezentujący swój stół 
wielkanocny otrzyma pamiątkowy upominek jako podziękowanie za włożony trud w 
przygotowanie potraw i zakup produktów niezbędnych do ich wykonania.  
    Będą się odbywały warsztaty rękodzielnicze między innymi zdobienia pisanek,  
staną stoiska z wyrobami ludowymi, a  na scenie zaprezentują się zespoły ludowe 
zarówno z Polski i Czech. Wystąpią również dzieci z przedszkoli i szkół z pogranicza. 
    Od 2004 roku impreza jest organizowana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi, a w roku bieżącym Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.  
    Realizacja tego działania stworzy podstawy do umocnienia kontaktów polsko – czeskich, poznania tradycji wielkanocnych obu kra-
jów, nawiązania bezpośrednich kontaktów pomiędzy zaproszonymi gminami i instytucjami. Wzmocni współpracę transgraniczną mię-
dzy pracownikami domów kultury z Polski i Czech.   

    
    
 Natalia Gancarz, CETiK  
 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka ..” gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia 18 lutego 2013 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020. 

Ponadto Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi na: 
1. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 499/24 o pow. 0,0166 ha, położona w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki, księga wieczysta KW Nr SW1K/00043744/9. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Stronie Śląskie nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną oraz usługi. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 15 000,00 PLN, kwota wadium: 1 000,00 PLN. 

2. Nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 240/4 o pow. 0,0526 ha, położona w Stroniu Śląskim przy  
ul. Mickiewicza, księga wieczysta KW Nr SW1K/00052478/9. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Stronie Śląskie nieruchomość przeznaczona jest pod 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi w granicach obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią. 
Cena wywoławcza nieruchomości: 44 600,00 PLN, kwota wadium: 2 500,00 PLN. 

3. Lokal mieszkalny nr 2 o pow. 35,02 m2 usytuowany w budynku przy ul. Dolnej 28 w Stroniu Śląskim, położony na działce nr 115  
o pow. 475 m2, księga wieczysta KW nr SW1K/00052602/8, (lokalowa) SW1K/00030548/1 (gruntowa).  
Cena wywoławcza nieruchomości: 42 100,00 PLN, kwota wadium - 2 500,00 PLN.  
 
Warunki przetargu: 
1. Przetargi odbędą się w dniach: 7 lutego 2013 r. o godz. 12:00 (dot. dz. nr 499/24), 8 lutego 2013 r. o godz. 12:00 (dot. dz. nr 
240/4) i o godz. 12:30 (dot. lokalu nr 2 przy ul. Dolnej 19) 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 nr 499/24” „Przetarg –
działka nr 204/4” Przetarg-lokal Nr...” gotówką lub przelewem najpóźniej do dnia 01 lutego 2013 r.(dot. dz. nr 499/24) do 4 lutego 
2013 r. (dot. dz. nr 240/4 i lokalu nr 2 przy ul. Dolnej 19).  
3. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach 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).  
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ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNA SESJA RADY MIEJSKIEJ 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

    W dniu 28 grudnia 2012 r. na sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim miała miejsce 
uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Stronia 
Śląskiego - Pan Zbigniew Łopusiewicz przekazał 
Radnym Miejskim oraz zaproszonym gościom serdeczne 
życzenia świąteczno - noworoczne oraz upominki. 
    Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele 
placówek kulturalnych i oświatowych oraz 
najważniejszych instytucji z terenu Gminy, a także Pani 
Lidia Geringer de Oedenberg - Kwestor w Prezydium 
Parlamentu Europejskiego. Pani Lidia Geringer de 
Oedenberg, składając życzenia wszystkim obecnym na 
sali gościom, potwierdziła, iż w nowym budżecie Unii 

Europejskiej zarezerwowane zostały środki finansowe na poziomie takim samym lub wyższym niz w minionych latach (w zależności od 
programu), z których w najbliższych latach będą mogły korzystać samorządy. 
Spotkanie minęło w miłej świątecznej atmosferze. Czekając na wyzwania, jakie przyniesie Nowy Rok, wszyscy goście wznieśli 
symboliczny toast za pomyślność działań na rzecz naszej Gminy w 2013 r. 
Szczęśliwego Nowego Roku! 
           M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

    W grudniu 2012 r. Rada Miejska w Stroniu Śląskim podjęła wszystkie obowiązkowe uchwały związane z gospodarką odpadami ko-
munalnymi. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. W związku z tym podjęte uchwały nie mają jeszcze mocy prawnej i nie możemy udostępnić wzorów deklaracji jakie będą 
wypełniać mieszkańcy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jeżeli tylko deklaracje będą mogły zostać udostępnione to 
mieszkańcy zostaną o tym fakcie poinformowani poprzez Nowinki oraz stronę internetową www.stronie.pl , z której będzie można po-
brać druk. 
    W styczniu zostanie podjęta nowa uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stronie Śląskie. Wykreślone zostaną zapisy dotyczące obowiązku składania przez mieszkańców oświadczeń dotyczących posiadania 
kompostownika czy szamba. 
    Dotychczasowe umowy na wywóz odpadów należy wypowiedzieć z dniem 30 czerwca 2013 r. Apelujemy zatem do mieszkańców, 
którzy posiadają indywidualne umowy na wywóz odpadów aby sprawdzili jaki okres wypowiedzenia umów ich obowiązuje. 
   Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także: współwłaściciele, użyt-
kownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także inne podmioty wła-
dające nieruchomością.  
    Ustawa podaje również, iż w przypadku, gdy nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 
odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właści-
cieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. 
           Iwona Dziuba, UM Stronie Śl. 

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ INFORMUJE  

    W związku z kolejną akcją rozliczenia rocznego podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez urzędy 
skarbowe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje: 
I. Zeznanie może Pani/Pan złożyć wcześniej, nie czekając do 30 kwietnia 2013 roku. Wpłata należnego podatku nie musi nastąpić 
równocześnie ze złożonym zeznaniem, ale najpóźniej do upływu terminu złożenia zeznania.  
Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe można 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 należny podatek należy wpłacić na konto: NBP o/o we Wrocławiu nr 95 1010 1674 0023 7822 2300 0000  
(na dowodzie wpłaty należy podać tytuł wpłaty oraz właściwy identyfikator podatkowy  -  PESEL lub NIP). 
II. Druki zeznań podatkowych można otrzymać: 

- w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika,  
- w biurach podatkowych 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 należy dokładnie zapoznać się z objaśnieniami. 
Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie zeznania rocznego spoczywa na podatniku. 
III. Formy zwrotu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych za 2012 r.: 

- przekazem pocztowym – nadpłata pomniejszana jest o koszty zwrotu, 
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SPĘDŹ Z NAMI FERIE ZIMOWE 

 

 

KURS PRZEWODNIKA ZAKŁADOWEGO 

CETiK 
1. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-8 lat w każdą środę 
w godz. 16.00 – 17.30.  
2. Spotkania z bajką - 28, 29, 30, 31 stycznia oraz 01 lutego. 
Seanse rozpoczynać będziemy o godz. 12.00. Seanse filmowe w 
piątki: 1,15,22 lutego o godzinie 18.15. Szczegółowy wykaz filmów 
dostępny będzie już wkrótce na plakatach oraz na stronie interneto-
wej www.cetik.stronie.pl. Seanse odbywają się w sali widowiskowej 
Centrum. Wstęp wolny!!! 
 3. Zajęcia w świetlicy środowiskowej. W czasie ferii zaprasza-
my do świetlicy środowiskowej gdzie pod okiem opiekuna prowa-
dzone będą zajęcia dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie. 
Dzieci korzystające ze świetlicy środowiskowej na zaproszenie Cen-
trum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju  będą uczestniczyć  w 
warsztatach taneczno - teatralnych, które w pierwszym tygodniu 
ferii odbywać się będą w Lądku Zdroju, w drugim w Stroniu Śląskim 
w CETiKu. Na zakończenie warsztatów odbędzie się przedstawienie, 
na którym dzieci będą mogły zaprezentować nabyte w warsztatach 
umiejętności. 
Świetlica w okresie ferii czynna będzie od poniedziałku do piątku w 
godzinach 14.15-16.30.  
 

Ponadto zapraszamy do uczestnictwa w następujących warsztatach: 
- Warsztaty teatralne odbywają się we wtorki  w godz. 16.30 – 
18.30 oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00, prowadzone są przez in-
struktora Paulinę Bagińską. W warsztatach udział biorą dzieci i mło-
dzież ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum ze Stronia Śląskiego. 
Grupa teatralna działa pod nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w 
zajęciach jest bezpłatne. 
- Warsztaty z tańca orientalnego dla dzieci w wieku 5-10 lat, 
zajęcia prowadzi Alicja Kwaśna a odbywają się we wtorki - I grupa 
w godz. 15.30 – 16.30, II grupa w godz. 16.30-17.30. Opłata za 
uczestnictwo w zajęciach wynosi 20 złotych /miesiąc (cztery zaję-
cia). 
- Warsztaty z Hip – Hopu dla dzieci i młodzieży, odbywają się w 
poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30, zajęcia prowadzi Zuzanna So-
sna. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 60 złotych/miesiąc. 
- Warsztaty aerobik z elementami Hip-Hopu: zajęcia prowadzi Zu-
zanna Sosna, odbywają się w poniedziałki w godz. 
18.00 – 18.45.  Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 10 złoty-
ch/spotkanie. 
    Paweł Dywański, CETiK 
 

BIBLIOTEKA MIEJSKA 
    Biblioteka Miejska w Stroniu  Śląskim zaprasza chętne dzieci do 
udziału w zajęciach organizowanych w trakcie ferii zimowych. 
Zajęcie będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach  
10-12 podczas ferii zimowych. Dzieciom proponujemy ciekawe zaję-
cie plastyczne, turniej gier planszowych oraz wiele nowości książko-
wych. 

- na rachunek bankowy – należy wskazać lub zaktualizować w zgłoszeniu ZAP-3 (dot. osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej, objętych rejestrem PESEL) lub w zgłoszeniu CEIDG-1 (dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)  numer 
osobistego rachunku bankowego 
- w kasie banku – konieczne jest osobiste stawienie się w wyznaczonym przez Urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty. 

IV. W celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych: 
 - sobota – 16 marca 2013 r. będzie dniem pracującym i Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w godzinach 9.00 – 
13.00 
- w dniach 29 - 30 kwietnia 2013 r. Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w godzinach 7.30 – 18.00. 
 
         Magdalena Golec-Sęga, Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej  

„ BEZTROSKI  TYDZIEŃ „ 
    Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stroniu Śl. organizuje  
dla około 100 dzieci  ferie zimowe od 28 stycznia do 2 lutego 
2013 roku. Zapraszamy dzieci  ze szkoły podstawowej. Udział 
bezpłatny. Oferujemy dobrą zabawę, opiekę i wyżywienie. 
Wymagana jest pisemna zgoda rodziców  na  udział w feriach, 
która jest jednocześnie  zgłoszeniem udziału.  Druk zgody do 
odebrania w Szkole Podstawowej i kościele do dnia 27-01-2013 
(u Pana Jarosława  Grzybowskiego). 

                                     Serdecznie zapraszamy POAK 
 

STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „JASKINIA 
NIEDŹWIEDZIA” SP. Z O.O. 

    W okresie od 26 stycznia 2013 r. do 10 lutego 2013 r. 
prowadzone będą  zajęcia na krytej pływalni. Zajęcia  wyłącznie 

dla dzieci i młodzieży z Gminy Stronie Śląskie, w 
godzinach od 1200 do 1300. Wstęp na krytą 
pływalnię będzie odbywać się na podstawie 
okazania legitymacji szkolnej wydanej przez 
jednostkę oświatową Gminy Stronie Śląskie. 

Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. 
ogłasza nabór na  

kurs przewodnika zakładowego  po 
 „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie 

 
Na kurs mogą zapisać się osoby spełniające następujące kryteria: 

- obywatelstwo polskie, 
- ukończone 18 lat, 
- wykształcenie minimum średnie,  
- dobry stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie). 

Wymagane dokumenty:  
 podanie, CV, 2 fotografie, zaświadczenie lekarskie. 
 

Koszt:  500,- zł 
(możliwość rozłożenia płatności na raty) 

 

Cena obejmuje: udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych 
(nie zawiera opłaty egzaminacyjnej) 
Termin składania podań, do 30 stycznia 2013 r. 
Planowany termin rozpoczęcia kursu – luty 2013r 
adres:  
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwie-
dzia” sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 20 A   /kryta pływalnia/ 
57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74/8141604; 74/8141250 
e-mail:  jaskinia@jaskinianiedzwiedzia.pl 
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KALENDARIUM  PRZEDSZKOLA   

SZKOŁA PODSTAWOWA 

1. Podczas 21 Finału WOŚP w CETiKu wystąpiły z programem 
tanecznym dzieci z grup młodszych  „Biedronki”, „Pszczółki”, oraz 
zespół tańca nowoczesnego „Elgo”. 
2. 18 stycznia w CETiKu odbyła się „Akademia z okazji Dnia Babci  
i Dziadka” zorganizowana przez nasze przedszkole. Uroczystość 
została podzielona na dwie grupy; dzieci młodsze godzina 9.30, a  
dzieci starsze godzina 10.30.  

Kto tam? Wnuczek i wnuczka. 
Do kogo? Do Babci i Dziadka...     

kukułka zaraz wykuka,  
ile całusów dostaną „dziadkowie”  

od wnuczki i wnuka! 
    „Przedszkolaki” 

3. Coroczny „Bal Karnawałowy” odbędzie się tuż przed feriami 
zimowymi, czyli 25 stycznia. 
Jest to zabawa prowadzona przez wodzireja z licznymi konkursami 
i tańcami. „bilet wstępu” dla każdego stanowi przebranie, prosimy 
więc rodziców naszych przedszkolaków o bardzo twórcze -  acz 
„wygodne” dla dzieci podejście do tematu. 
 
Fotograficzne migawki; 

   W piątek 21. XII. 2012 r. w przedszkolu odbyła się uroczysta 
„Wigilia”, na którą tak jak to bywa w zwyczaju zostali zaproszeni i 
przyszli; panowie  Dariusz Chromiec, Ryszard Suliński oraz ksiądz 
proboszcz Ryszard Szul. Dzieci z grup 5-latków przedstawiły 
„Jasełka” i  wszyscy wspólnie śpiewaliśmy  kolędy i pastorałki. 
Niezastąpiona okazała się pomoc rodziców – mam naszych 
przedszkolaków, które  chętnie i bardzo sprawnie pomagały w 
uroczystym zorganizowaniu tego dnia. Dziękujemy!!!                                                                       
 

Przedszkole Miejskie i CETiK organizują Bal Kostiumowy 
dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Bal 

odbedzie się w CETiKU 08.02.2013. (piątek) o godzinie  
od 17:00 do godziny 19:00. 

Zachęcamy do przebrania nie tylko dzieci ale  rodziców 
 i opiekunów. Życzymy miłej zabawy. 

 

Anna Raś, Przedszkole Miejskie 

    Chociaż wszyscy – i duzi i mali uwielbiają Świętego Mikołaja, 
nie wszyscy wiedzą gdzie są początki bajkowej – mikołajkowej 
tradycji obdarowywania się prezentami.                          
Uczniowie klasy IVa wraz z wychowawcą – panią Dorotą Jezierską 
oraz z panią Sylwią Madejczyk postanowili to wyjaśnić.                                                                                  
Przygotowali i przedstawili „Prawdziwą historię Świętego 
Mikołaja”. 
W przedstawieniu ukazano życie prawdziwego Świętego Mikołaja 
– biskupa Miry – orędownika biednych i potrzebujących. To on 
zapoczątkował zwyczaj obdarowywania się prezentami. W 
programie o Mikołaju znalazły się nie tylko fakty z życia biskupa 
ale i radosne piosenki, przypominające że dla każdego 6 grudnia 
jest dniem wyjątkowym – gdy spełnia się każdy sen. 
 
Z okazji świat Bożego Narodzenia w naszej szkole panowała 
specjalna atmosfera- Mikołaj, choinka, świąteczny wystrój klas. W 
ostatnim dniu przedświątecznym uczniowie spotkali się w klasach 
z wychowawcami, aby złożyć sobie życzenia.   Najwazniejszym 
wydarzeniem tego dnia był udział w szkolnych jasełkach.  

    I n s c e n i z a c j a , 
którą uczniowie 
przedstawili w sali 
gimnastycznej, była 
dziełem dzieci z klas 
Ia, IIIa, IVb oraz 
nauczycieli. Była to 
również okazja do 
wspólnego kolędo-
wania. Serdecznie 
dziękujemy wszyst-
kim rodzicom za 
okazaną pomoc. 

     Organizatorzy 

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU  
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 

 
    Dnia 16.01.2013 r. w Szkole Podstawowej im .Bohaterów We-
sterplatte w Stroniu Śląskim obył się II-gi etap Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej. Przystąpi-
ło do niego 25 uczniów klas V. 
Do drugiego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie 
(uzyskali 85% poprawnych odpowiedzi): Weronika Urbaniak, 
Kamila Węglarczyk, Wiktoria Gancarz, Kamila Prążyńska, Mate-
usz Burek, Martyna Orbach, Dominika Przygodzka, Ewelina Su-
rzyn. 
    M. Zimna, SP Stronie Śl.  

 

GIMNAZJUM 

    Uczniowie Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu 
Śląskim brali udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie „Olimpus” – 
sesja jesienna z geografii i biologii. Osiągnęli bardzo dobre 
wyniki. Oto najlepsze: 
geografia  
1. Jakub Kobiałka kl. III a – 11 miejsce na 215 osób 
2. Natalia Naporowska kl. III b – 13 miejsce na 215 osób 
3. Julia Maczkowska kl. II c – 18 miejsce na 214 osób 
biologia  
1. Szymon Kwiatkowski kl. II c – 16 miejsce na 204 osoby 
2. Julia Maczkowska kl. II c – 25 miejsce na 204 osoby 
3. Sylwia Czehoniak kl. II c – 30 miejsce na 204 osoby 
  Opiekunowie Anna Maczkowska i Dorota Jaworek  
 
Sukces gimnazjalisty 
    W bieżącym roku szkolnym w strońskim gimnazjum po raz 
pierwszy został przeprowadzony konkurs Ojczyzna – 
Polszczyzna, którego honorowym patronem jest prof. Jan 
Miodek, a organizatorem wydawnictwo Nowa Era. 
W szkolnych eliminacjach uczestniczyło 20 gimnazjalistów, 
rozwiązując test, potem zaś odpowiadając na tematy określone 
przez organizatora. Po tej części do etapu rejonowego 
zakwalifikowały się 4 osoby (Jakub Kobiałka, Karolina Kukień, 
Weronika Margowniczy Natalia Naporowska). Po części pisemnej 
do rywalizacji ustnej zaproszono 2 uczniów (Jakub Kobiałka, 
Weronika Margowniczy). Miała ona  miejsce w Miejskim Zespole 
Szkół w Kłodzku. 
    Po zsumowaniu punktów za obie części komisja konkursowa 
zakwalifikowała do finału wojewódzkiego Jakuba Kobiałkę, 
ucznia kl. III A. Ta część rywalizacji odbędzie się w dniach 8 i 
9 marca br. we Wrocławiu. Prosimy o trzymanie kciuków za 
Jakuba. 
    Agnieszka Tatarynowicz 
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TENIS STOŁOWY 

C E N T R U M  O T R Z Y M A Ł O   
C E R T Y F I K A T  I S O  

Liceum mundurowe w ZSP w Stroniu Śląskim 

    W ramach zajęć z edukacji o służbach mundurowych odbyło 
się spotkanie z kpt. Jackiem Baranem z WKU w Kłodzku, który 
przedstawił zasady naboru do Zawodowej Służby Wojskowej.  
W drugiej części uczniowie uczestniczyli w  warsztatach 
prowadzonych przez Brygadę Operacyjno Szturmowa z Kłodzka, 
na których zapoznali się z różnymi rodzajami broni oraz ćwiczyli 
techniki samoobrony.    ZSP 

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy -  
13 stycznia 2013 roku 

    W niedzielę 13 stycznia 2013 r. odbył się XXI Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP utworzony przy Gim-
nazjum im. Marianny Orańskiej na czele z Panią Małgorzatą Wija-
tyk włożył mnóstwo pracy w jego przygotowanie.  

    Celem tego-
rocznej zbiórki 
WOŚP było zbie-
ranie  „Dla rato-
wania życia dzie-
ci i godnej opieki 
medycznej se-
niorów”. 
    Na terenie 
Gminy Stronie 
Śląskie do pu-
szek zbierało 37 
wolontariuszy i 
w sumie uzbiera-
li 9.361,81 zł. 

Nad ich bezpieczeństwem czuwała Straż Miejska i Policja. 
O godz. 16.00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury rozpoczęto 
sprzedaż przedmiotów  przekazanych przez darczyńców. Uświet-
niły ją występy artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego, Szko-
ły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, 
oraz zespołu „Siekiereczki”, Kapeli z Ulicy Hutniczej, grupy ta-
necznej hip-hopu, chóru z CETiK-u, grupy tańca dawnego. 
    Ponadto można było zakupić losy, upominki i ciasta przygoto-
wane przez uczniów i rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 
oraz pierogi przygotowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych. A o godzinie 20.00 zaświeciło światełko do nieba.  
Łączna kwota zebrana podczas tegorocznego finału 
to 17.564,02 zł.  
Dziękujemy serdecznie wszystkim wolontariuszom, sponsorom i 
osobom, które pomogły przy organizacji XXI Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Sie ma! i do przyszłego roku. 
     Sztab WOŚP 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

    21 grudnia 2012 roku w Wojewódzkim Centrum Psyhiatrii Dłu-
goterminowej w Stroniu Śląskim odbyło się oficjalne wręczenie 
Certyfikatów ISO 9001:2009 oraz ISO 22000:2006. W uroczysto-
ści wzięli udział zaproszeni Goście: senator Stanisław Jurcewicz, 
poseł Jakub Szulc, burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusie-
wicz oraz Pracownicy i Dyrekcja Centrum. Dokument wręczył 
przedstawiciel jednostki certyfikującej Zbigniew Rak - Dyrektor 
oddziału dolnośląskiego PIHZ Certyfikacja. 

    

Certyfikat dla naszego Centrum odebrała Dyrektor – Joanna 
Chromiec, w podziękowaniu wyrażając słowa uznania oraz gratu-
lacje dla kierownictwa i pracowników, za zaangażowanie i trud 
we wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością. 
    Przyznanie certyfikatu ISO dla Centrum, poprzedzone było 
audytem niezależnej jednostki certyfikującej, świadczy o wdroże-
niu rozwiązań zgodnych z polityką jakości. 
Certyfikat ISO 9001:2009 został przyznany w zakresie: 
● stacjonarna specjalistyczna całodobowa opieka dla doro-

słych, tj. opieka psychiatryczna i opieka długoterminowa 
dla osób z chorobami przewlekłymi;  

● ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie psy-
chiatrii. 

Certyfikat ISO 22000:2006 został przyznany w zakresie: 
● zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia pacjen-

tów stacjonarnej specjalistycznej całodobowej opiece dla 
dorosłych, tj. opiece psychiatrycznej i opiece długotermi-
nowej dla osób z chorobami przewlekłymi. 

● Niniejszy certyfitak FSMS potwierdza jednocześnie speł-
nienie zasad systemu HACCP. 

Certyfikat obowiązuje do 29 listopada 2015 roku. 
  Joanna Chromiec, Dyrektor WCPD w Stroniu Śląskim 

    Zawodniczki Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego 
„Śnieżnik” Anna oraz Katarzyna Węgrzyn weszły w skład Kadry 
Narodowej Juniorek Polskiego Związku Tenisa Stołowego na 
okres od 01 stycznia do 31 lipca 2013 r.     
          Leszek Kawa Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

PRZETARG NA DZIERŻAWĘ LOKALU PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU 

    Początek 2013 roku to okres rozli-
czania podatków za rok 2012. Jest to 
okazja do wsparcia zarówno lokal-
nych jak i ogólnopolskich organizacji 
pożytku publicznego poprzez odpis 
na ich rzecz 1% podatku dochodo-
wego w rocznych zeznaniach podat-
kowych PIT. 
Środki uzyskane w ten sposób wspo-

mogą finansowo organizacje pozarządowe (tj. stowarzyszenia i 
fundacje), które realizują wiele cennych działań, wpływają na 
rozwój i lepszą jakość życia społeczności lokalnych, a także na 
kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców. 
Obszar działań tych organizacji jest bardzo szeroki: działają one 
m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, bezdomnych i 
ubogich, dbają o środowisko, organizują dodatkowe zajęcia dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijają ich pragnienia i pasje, 
podejmują działania w zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego. 
Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego podatku, czyli tego, 
który i tak musimy odprowadzić do urzędu skarbowego. Obliczo-
na w ten sposób kwota trafia na konto organizacji za pośrednic-
twem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia 
zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim formula-
rzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 
1% jego podatku należnego powędrował do organizacji pożytku 
publicznego). 

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

    Szanowni Państwo informuję, że w miesiącu grudniu 2012 r. strażnicy miejscy w trakcie 27 samodzielnych patroli sprawdzali parki 
miejskie, parkingi samochodowe (w ramach kontroli przestrzegania znaku „strefa zamieszkania”), rejon osiedla 40-lecia, rejon przed-
szkola i szkoły podstawowej, ul. Zielonej, ul. Ogrodowej, piwnice po TBS-ach oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do dokony-
wania wykroczeń  społecznie  uciążliwych.  Szczególną uwagę zwracali   na   osoby pod kątem niszczenia mienia, zaśmiecania,  
wybryków chuligańskich oraz osób spożywających alkohol.  

    Funkcjonariusze udzielili 32 pouczeń oraz nałożyli 18 mandatów karnych na sprawców  
w/w wykroczeń ( chodzi w głównej mierze o tzw. wykroczenia porządkowe ale także dro-
gowe). 
    Strażnicy miejscy dokonali 15 patroli rejonów szkół  pod kątem bezpieczeństwa oraz 
pobytu uczniów na lekcjach, palenia tytoniu na terenie szkoły jak też przebywania na tym 
terenie osób obcych pod kątem rozprowadzania środków odurzających wśród młodzieży. 
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 po-
gadanki połączone z prezentacją multimedialną:  
● 11.12.2012 r. w Punkcie przedszkolnym 
„Bajlandia” w Bolesławowie na tematy 

„Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw”, „Bezpieczeństwo w kontaktach z oso-
bami obcymi”, „Bądź widoczny na drodze- odblaski” oraz „Bezpieczne zachowania z 
psem”, 

● 12.12.2012 r. w dwóch klasach gimnazjalnych i dwóch klasach ponadgimnazjalnych 
na tematy „Odpowiedzialność karna nieletnich” i „Udzielanie pierwszej pomocy przed-
medycznej” z ćwiczeniami praktycznymi. 

Dodatkowo w dniu 03.12.2012 r. przeprowadzono, wspólnie z funkcjonariuszem Policji, 
praktyczne ćwiczenia przechodzenia dzieci z przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim 
przez przejścia dla pieszych.  

    Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” 
Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20 A ogłasza PRZE-
TARG USTNY (LICYTACJĘ) na dzierżawę lokalu użytkowego  
z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (bar, kawiar-
nia). 
Lokalizacja obiektu - SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. 
(kryta pływalnia) I piętro o pow. 81,1 m2, wyposażony w instala-
cję c.o., elektryczną (podlicznik), węzeł sanitarny, telefon, zaple-
cze. 
Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji:  
18,50 zł za 1 m2  + podatek VAT. Do czynszu doliczana jest opła-
ta za energię elektryczną (wg wskazań podlicznika). Wywóz nie-
czystości stałych we własnym zakresie. 

Przetarg odbędzie się 12.02.2013 r. o godz. 12.00  
w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.  
Sala Konferencyjna (I piętro) ul. Kościuszki 20 A  

57-550 Stronie Śląskie. 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie pisemnego 
zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do dnia 12.02.2013 r. 
do godz. 11.30, oświadczenie o niezbędnych uprawnieniach do 
prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz wiedzy  
i doświadczenia zawodowego, oświadczenie oferenta o gotowości 
podjęcia działalności w wydzierżawionych lokalach do dwóch ty-
godni od podpisania umowy, potwierdzenie wpłaty wadium  
w wysokości 1000,00 PLN  w kasie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” 
Sp. z o. o. do dnia 12.02.2013.r. do godz.11.30. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.  501 67 45 
21, 501 67 45 22  lub w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”  
Sp. z o. o. w godzinach 8.00-14.00. Tam też można zapoznać się 
z wymienionym lokalem oraz projektem umowy dzierżawy. 
              
              Bogdan Birówka, SPA „Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. 
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ” 

W ramach współpracy ze Strażą Leśną kontrolowano tereny leśne położone w rejonie gminy Stronie Śląskie pod kątem ujawniania za-
śmiecania, dewastowania terenów leśnych, rozniecania ognia w miejscach zakazanych a także nielegalnej wycinki i wywozu drzewa.  
    Ponadto funkcjonariusze zwracali uwagę osobom wyprowadzającym psy w rejonie terenów zielonych, złego parkowania w rejonie 
przedszkola miejskiego i osiedlu 40-lecia, posprzątania posesji a także trzymania zwierząt. Dodatkowo uczestniczyli w zabezpieczaniu  1 
miejsca zdarzenia (kolizja drogowa  na ul. Kościuszki). 
    W trakcie okresu świątecznego kontrolowali sprzedaż środków pirotechnicznych osobom nieletnim w sklepach „Biedronka”, „Dino”  
a także na stoisku przy piekarni. 
    W trakcie patrolu funkcjonariusz Straży Miejskiej udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej ratując życie osobie na ul. Kościuszki. 
W ramach kontroli wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady skontrolowano wsie Strachocin, Stary Gierałtów a także posesje 
w Stroniu Śląskim. W trakcie kontroli wystawiono 3 mandaty karne kredytowane. Pozostali mieszkańcy posiadali umowy na wywóz 
nieczystości stałych.  
         Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej 

    Klub HDK „Brylant” jest inicjatorem zbiórki krwi w Stroniu Ślą-
skim i Lądku Zdroju. W Stroniu Śląskim zebrano w roku 2012 od 
219 dawców 98,733 ml krwi. W Lądku Zdroju zebrano od 125 
dawców 56,250 ml krwi. Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
Jak zostać krwiodawcą ? 
- Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 
lat. 
- Wszyscy kwalifikowani są przez lekarza na podstawie wypełnio-
nego kwestionariusza, badania i szczegółowego wywiadu lekar-
skiego oraz wyników badań laboratoryjnych. 
- Jednorazowo można oddać nie więcej niż 450 ml krwi albo 600 
ml osocza. 
- krew mogą oddawać: mężczyźni 6 razy w roku; kobiety 4 razy 
w roku. 
- Osocze metodą plazmoferezy automatyczną można oddawać co 
dwa tygodnie, nie więcej niż 25 litrów w ciągu roku. 
- Krew pobierana jest wyłącznie jałowym sprzętem jednorazowe-
go użytku z żyły w zgięciu łokciowym. Czas trwania zabiegu od 8 
do 10 minut. 
- Przed oddaniem krwi lub osocza należy spożyć lekki posiłek nie 
zawierający tłuszczów. 
- Po oddaniu krwi przysługuje posiłek regeneracyjny o wartości 
kalorycznej 4500 cal ( kawa, herbata, czekolady ). 
Przeciwwskazania do oddawania krwi: 
Masa ciała niższa niż 50 kg, miesiączka i 3 dni po zakończeniu,  
6 m-cy po zabiegach operacyjnych i po porodzie, 6 m-cy po wy-
konaniu tatuażu, 6 m-cy po zabiegach endoskopowych 
(gastroskopia), spożycie alkoholu w ciągu 24 godzin przed odda-
niem, przebyte choroby zakaźne, choroby skóry. Nie mogą odda-
wać krwi nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS. Wykluczają odda-
wanie krwi: epilepsja, gruźlica, choroby układy krążenia, choroby 
nowotworowe, cukrzyca. 
Nie mogą oddawać krwi ludzie leczeni hormonem wzrostu. 
Pamiętaj: 
Oddawanie krwi nie stanowi zagrożenia zdrowia dla dawcy. Odda-
jąc krew nie można zarazić się żadną chorobą zakaźną. Oddając 
krew, możesz pomóc sobie i innym. 
Oddaj krew ! 
Zapraszamy wszystkie zdrowe i dorosłe osoby, które pragną po-
dzielić się cząstką siebie na pierwszej akcji zbiórki krwi. Będzie to 
pierwsza akcja w roku 2013, zatem jednocześnie znakomita oka-
zja na podarowanie chorym bezcennego „prezentu” jakim jest 
krew. 
Akcja będzie zorganizowana dnia 6 lutego (środa) 2013 roku. 
Krew będzie pobierana od godz. 10°° rejestracja dawców do 
godz. 13°°. Tradycyjnie miejscem akcji jest CETiK Centrum Edu-
kacji Turystyki i Kultury. Zapraszamy.   
      Jacek 

WIGILIA W BOLESŁAWOWIE 
    Jak co roku sołtys Bolesławowa Eugeniusz Tarnowski i radny 
Dariusz Gulij zorganizowali tradycyjne spotkanie wigilijne. 
    W dniu 16 grudnia 2012 r. w gościnne progi Państwa Gulij 
licznie przybyli mieszkańcy sołectwa. Nie zapomniał o nas także 
burmistrz Zbigniew Łopusiewicz z małżonką oraz ksiądz pro-
boszcz Krzysztof Kauf. W miłej, rodzinnej atmosferze zebrani 
podzielili się opłatkiem, zjedli wigilijne potrawy, posłuchali kolęd 
w wykonaniu zespołu ze Stronia Śląskiego oraz obejrzeli 
„Bajkowe jasełka” w wykonaniu najmłodszych mieszkańców.  
     Magdalena Anders 
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KARNAWAŁ NA BIEGÓWKACH 

TRZEŹWY ZNACZY BEZPIECZNY 

    12 stycznia br. słońce przy-
witało wszystkich uczestników 
karnawałowej wędrówki na 
biegówkach wzdłuż doliny Białej 
Lądeckiej w Bielicach. Przed 
rozpoczęciem wycieczki przybyli 
goście poproszeni zostali o za-
rejestrowanie się przy plenero-
wym stoliku przygotowanym 
przez Sołecki Komitet Powitalny. 
Wszyscy uczestnicy zabawy 
musieli wziąć udział w teście na 
trzeźwość oraz doping. Każdy 
dmuchał więc w balonik, którego kolor wskazywał stopień trzeźwości zawodnika („Pan z lisem na głowie” oceniał wynik testu), a Pani 
Doktor Doping proponowała tabletki poprawiające kondycję fizyczną i samopoczucie zawodników („odporność na siniaki”, 
„mrozoodpornośc”, „gibkość”, „wytrzymałość” i „szybkość). Następnie Pan Sołtys udekorował każdego kolorowym karnawałowym 
kotylionem z numerkiem zawodnika. Po krótkiej rozgrzewce prowadzonej przez panią instruktor narciarstwa i wykonaniu pamiątko-
wego zdjęcia, cała ekipa wyruszyła na zimową przygodę. Wędrówka wzdłuż doliny Białej Lądeckiej trwała 3,5 godziny, najlepsi biega-
cze dotarli aż do Chaty Paprsek w Czechach. Po kilku godzinach spędzonych w plenerze, wszyscy spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie 
czekał długo oczekiwany gorący poczęstunek oraz finał konkursu „Czapka zdobi człowieka”. Konkurs 
zwyciężył Pan Andrzej Kostyra ze Stronia Śląskiego, wygrywając wspaniały plecak turystyczny, ufun-

dowany przez Sklep Górski „Bongo” ze Stronia Śląskiego. 

    Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które zaangażowa-
ły się w organizację imprezy, a byli wśród nich: Pan Kazimierz Wró-
bel – Leśniczy Leśnictwa Bielice, Pan Radosław Kukień – Podleśniczy 
Leśnictwa Bielice, Pan Zbigniew Draus – Sołtys Sołectwa Nowy Gie-
rałtów, Pani Anna Sobańska – Maj – Z-ca Sołtysa, Dom Gościnny „U 
Majów”, Pan Zbigniew Frodyma – Radny Miejski, Leśniczy Leśnictwa 
Nowy Gierałtów, Pan Marcin Wojrach – „Wildcat” - wypożyczalnia 
nart ze Starego Gierałtowa, Pan Remigiusz Sławik i Pan Bartosz Ża-
biński – „Wintersport” – wypożyczalnia nart z Bielic, Pani Wiesława Czerwińska – Radna Miejska, 

Instruktor narciarstwa, Pan Mieczysław Makarewicz – SPDBL „Kruszynka” ze Starego Gierałtowa, przewodnik sudecki, Pani Monika 
Ciesłowska – Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Wszystkim uczestnikom zabawy dziękujemy za przybycie. Już dziś zapraszamy na 
„Karnawał na biegówkach” – Bielice 2014! Atrakcji będzie niemniej niż w tym roku.  Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl.      

    Codziennie na polskich drogach giną setki osób. Przyczyną tych wypadków są nietrzeźwi kierowcy…. 
    Uświadomienie tego problemu  powinno zacząć się już w szkole. W związku z tym 14 grudnia 2012 r. w Gimnazjum oraz w Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim,  zorganizowane zostały interaktywne zajęcia „Promowania trzeźwości na drogach” 
dla 200 uczniów ww. szkół. Podczas zajęć, uczniowie mieli okazję  osobiście przekonać się jaką różnicę w prowadzeniu samochodu 
wywołuje spożycie alkoholu. 
     W trakcie ćwiczeń wykorzystano specjalistyczne urządzenia: komputerowe symulatory jazdy, urządzenia do mierzenia szybkości 
reakcji „Blink” oraz alko-gogle - okulary służące do demonstracji upośledzenia zmysłów po spożyciu alkoholu. 
Każdy z uczniów miał okazję „wirtualnie przejechać” się po torze, bolidem Formuły 1. Pierwszy przejazd to  wyścig bez utrudnień, 
kolejny obywał się w założonych alko-goglach. Wyniki tych przejazdów znacznie się różniły. Żaden z uczestników nie zbliżył się nawet  
do swojego pierwszego rezultatu. Każdy z uczestników miał okazję osobiście doświadczyć jak trudno jest prowadzić samochód po 
spożyciu alkoholu. 

    Podobne efekty przyniosły ćwiczenia na BLINKU-u – profesjonalnym 
urządzeniu do mierzenia refleksu, wykorzystywanym przez kierowców, 
sportowców i zawodowych trenerów. Ćwiczenia na BLINK-u z założonymi 
alko-goglami pokazały jak bardzo alkohol upośledza czas reakcji i koordy-
nację ruchową zawodników. 
    Wszyscy młodzi ludzie, którzy uczestniczyli w zajęciach, osobiście prze-
konali się jak niebezpieczny wpływ ma alkohol na prowadzenie pojazdu i 
jakim poważnym zagrożeniem są pijani kierowcy na drogach. Uczestnic-
two w tych zajęciach, to nie tylko zwrócenie uwagi uczniów na problem 
nietrzeźwości, ale także wzbudzenie w nich poczucia odpowiedzialności w 
tym ważnym temacie. 
    Prezentacja odbyła się w ramach Akcji Programu Promowania Trzeźwo-
ści na Drodze we współpracy z firmą DWGroup z Wrocławia. 
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POMOC DLA UZALEŻNIONYCH I ICH  
BLISKICH W STRONIU ŚLĄSKIM 

KONKURS  „ZIMA NA DOLNYM ŚLĄSKU” 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ul. Mickiewicza 2, I piętro, co drugi wtorek, godz. 15.30-17.00. 
Terminy posiedzeń na 2013 r.: 12, 26 luty; 12, 26 marzec; 09, 23 
kwiecień; 07, 21 maj; 04, 18 czerwiec; 06, 16 lipiec; 06, 20 sierpień; 
03, 17 wrzesień; 01, 15 październik; 05, 19 listopad; 03, 17 gru-
dzień. 

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Osób z Problemem 
Alkoholowym i Ich Rodzin ul. Mickiewicza 2,  
I piętro, każdy wtorek, godz. 17.00-20.00. 

Grupa Wsparcia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu ul. Mic-
kiewicza 2, I piętro, każdy poniedziałek i środa, godz. 17.00-20.00. 

Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu  
698 908 002 w godzinach urzędowania poszczególnych punktów. 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna zaprasza do 
udziału w otwartym konkursie na projekt kartki pocz-
towej z Dolnego Śląska pt. „ Zima na Dolnym Śląsku”.  

 
 
 
 
 
 
 

Konkurs ma charakter otwarty, 2 – etapowy, skierowany jest 
do wszystkich zainteresowanych.  
Etap I obejmuje:  
a) Uczestnicy przesyłają przygotowane pocztówki wraz z kar-
tą zgłoszenia. Projekt należy wykonać w dowolnej techni-
ce ,,płaskiej”, która nada się do skanowania, temat projektu 
„Zima na Dolnym Śląsku” wymiar 110 mm x 165 mm.  
b) Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona 
wstępnej selekcji i wybierze 5 najlepszych prac.  
 
2. Etap II obejmuje:  
a) poddanie pod głosowanie 5 propozycji wybranych w pierw-
szym etapie.  
b) Organizator ogłasza zwycięzcę i przekazuje nagrodę.  
Za nagrodzony projekt, zostanie twórcy przekazana nagroda 
w wysokości 500,00 zł. 
 

Projekty pocztówek należy dostarczyć w zamkniętej i zabez-
pieczonej przed zniszczeniem kopercie z dopiskiem Konkurs „ 
Zima na Dolnym Śląsku” na adres: Dolnośląska Organizacja 
Turystyczna, ul. Świdnicka 44, 50-027 Wrocław wraz z wypeł-
nionym Formularzem Zgłoszeniowym do 28 lutego 2013 
roku. 

UWAGA! 

    Informujemy, że od następnego wydania numeru Nowinek 
Strońskich powstanie nowa rubryczka informacyjna. Zamieszczane 
będą w niej informacje odnośnie rzecz, które Państwu w domu są już 
niepotrzebne, a mogą się przydać potrzebującym (sprzęt RTV AGD, 
łóżka, rowery, itp.) Sprzęt, który zamierzacie Państwo oddać winien 
nadawać się do dalszego użytkowania.  
    Chęć oddania rzeczy należy zgłaszać do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Zielona 5, telefon 74 8141 424. 

Liczymy na zainteresowanie powyższym tematem, gdyż osób 
potrzebujących w naszej gminie jest wiele. 

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRONIE 
ŚLĄSKIE NA LATA 2013-2022 

    Trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Stronie 
Śląskie na lata 2013-2022, która wyznaczy główne kierunki rozwoju 
i zadania strategiczne do realizacji na najbliższe 10 lat. W dniach 14, 
21 i 22 stycznia br. w Centrum Edukacji, Turystyki i  Kultury w Stro-
niu Śląskim odbyły się konsultacje społeczne, które poprowadził dr 
Andrzej Sztando, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-
cławiu. Dr Andrzej Sztando, na podstawie przeprowadzonych warsz-
tatów strategicznych i we współpracy z władzami samorządu opra-
cuje dla Gminy strategiczny dokument. Projekt strategii będzie goto-
wy w drugiej połowie lutego br i wówczas podany zostanie do infor-
macji publicznej (treść dokumentu dostępna będzie na stronie 
www.stronie.pl – zakładka Urząd Miejski/konsultacje społeczne i w 
Biuletynie Informacji Publicznej). Na udostępnionym przez Urząd 
Miejski formularzu, każda zainteresowana osoba będzie mogła zgło-
sić swoje uwagi do projektu strategii.  

    Uchwalenie strategii planowane jest na kwietniowej sesji Rady 
Miejskiej. W każdym ze styczniowych warsztatów strategicznych 
wzięło udział około 40 osób. Wśród uczestników byli pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz Radni Miejscy, przedstawiciele sołectw oraz 
gminnych instytucji i organizacji pozarządowych. Dyskusja przebie-
gła w przyjemnej atmosferze otwartego dialogu. Poczęstunek dla 
uczestników warsztatów przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. Wszystkim uczestnikom 
warsztatów dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w dyskusji.  

 

Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 
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Rok X, Numer XCIX 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 

    Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ry-
szard WIKTOR, Zdzisław PAKUŁA, Wiesława 
CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cy-
prian NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena 
LASKOWSKA organizują bezpłatną podsta-
wową obsługę prawną/doradztwo/dla 
mieszkańców gminy Stronie Śląskie. 
Porady udzielane będą 05 lutego 2013 r. 
w godzinach 15.00-16.00 w Biurze Rad-
nych ul. Morawka 31 (przychodnia zdro-
wia obok Apteki Słoneczna). 
 
Ze względu na godzinowe ograniczenie 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 podstawo-
we informacje z zakresu ZUS w Biurze Radnego ul. Żerom-
skiego 6 B w Stroniu Śląskim. 

OBSŁUGA PRAWNA—DORADZTWO 

BIURO RADNYCH 

    Radni Rady Miejskiej Magdalena Laskow-
ska, Zdzisław Pakuła i Wiesław Ryczek  
zapraszają w sprawach samorządowych do biura 
przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok 
Apteki Słoneczna) w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godzinach 16:00-17:00. 

5 lutego 2013 roku dyżur w biurze pełni Zdzisław Pakuła. 

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! 

 

Serdecznie zapraszamy 20.02.2013r. (środa) o godz. 19.00 do 
CETiKu na przedstawienie pt. "Andropauza 2" czyli męska rzecz 
być z kobietą w gwiazdorskiej obsadzie. 
Bilety w cenie 65 złotych do nabycia w biurze Centrum od ponie-
działku do piątku w godz. 8-16. Obsada: Dariusz Natowski, Jacek 
Kawalec, Maciej Damięcki, Michał Pietrzak, Alicja Dąbrowska. 


