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„URODZINY” CETiK’U 

 W dniu 16.03.2012r. obchodziliśmy I rocznicę działalności Centrum Edukacji, Tury-
styki i Kultury w Stroniu Śląskim. Z tej okazji dla licznie przybyłych gości przygotowaliśmy 
mnóstwo atrakcji, były przemówienia, prezenty z okazji I urodzin, występy rodzimych zespo-
łów: "Siekiereczki", Młodzieżowa Orkiestra Dęta, Kapela z Ulicy Hutniczej. Na uroczystości 
mięliśmy przyjemność gościć,   Burmistrza Stronia Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza, Burmi-
strza Lądka Zdroju Kazimierza Szkudlarka, Radnego Powiatu Kłodzkiego Kazimierza Drożdża, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Ryszarda Sulińskiego, Sekretarza Gminy 
Tomasza Olszewskiego, Skarbnika Gminy Grażynę Konopka, długo by można było jeszcze 
wymieniać, łącznie w trakcie sześciogodzinnego programu odwiedziło Nas ok. 300 osób. Nad 
przebiegiem uroczystości czuwał dyrektor CETiK-u Jakub Chilicki. Goście mogli spróbować 
pysznego poczęstunku przygotowanego przez uczniów Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych 
ze Stronia Śląskiego, którego przygotowania dopilnowywała, nauczycielka Monika Franaso-
wicz. Na gości czekał pyszny tort, w którego w środek wkomponowane było zdjęcie CETiK-u. 
Zgromadzeni goście mogli obejrzeć dwa przedstawienia, pierwszy, spektakl w reżyserii Pauli-
ny Bagińskiej pt. "Stacja Równowaga" w wykonaniu strońskich młodych aktorów, drugi w 
wykonaniu aktorów Teatru - Stąd pt. "Zakład Pracy Twoim Drugim Domem".  Obydwa spek-
takle otrzymały mnóstwo braw, nic dziwnego, aktorzy wykazali się nielada kunsztem w obu 
przypadkach. Zaprezentowany został film Roberta Murawskiego pt. "Wieża" opowiadający 
historię wieży na Śnieżniku, zburzonej w roku 1973. Na zakończenie wystąpiła gwiazda wie-
czoru, duet saksofonowo - akordeonowy Szymon Kamykowski i Tomasz Drabina. Warto było 
czekać aż do godziny 21.00, panowie 
dali fantastyczny pokaz muzyczny. Na 
koniec pokazu przygotowali niespo-
dziankę, poprosili wszystkich gości o 
zgromadzenie się na peronie przy 
CETiK-u i wjechali na peron.... spali-
nową drezyną grając na akordeonie 
"sto lat". Być może był to zwiastun, 
ponownego uruchomienia linii kolejo-
wej na trasie Kłodzko - Stronie. Miej-
my nadzieję że wkrótce tak się stanie, 
miasto bardzo by na tym zyskało, z 
pewnością wzrósł by ruch turystyczny.  

Burmistrz  

Stronia Śląskiego 

Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Suliński 
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OGŁOSZENIE  PRZETARGU  
 Na podstawie zarządzenia Nr 340/12 z dnia 6 marca 2012 r. BURMISTRZ  STRONIA ŚLĄSKIEGO ogłasza pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony na dzierżawę części n/w nieruchomości  niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, stano-
wiących własność Gminy Stronie Śląskie: 

- położenie – Obręb Rogóżka 
- nr Księgi Wieczystej  - 43441 
- obciążenia nieruchomości – nieruchomości są wolne od obciążeń i zadłużeń 
- okres umowy - pięć lat 
- cel umowy  -na cele rolne 
- przeznaczenie w  m.p.z.p Miasta i Gminy Stronie Śląskie – użytki rolne, zabudo-
wa mieszkaniowa i użytki rolne  
- wysokość stawki czynszu w zł/ha rocznie (netto)  - 200,00 zł. 
- termin wnoszenia czynszu dzierżawnego – kwartalnie do 15 każdego miesiąca 
kończącego kwartał  
- termin zabudowy – 2 lata od dnia podpisania umowy- (uruchomienie wyciągu nar-
ciarskiego na podstawie pozwolenia na jego użytkowanie), 

-  wysokość wadium – 500,00 zł,  
- zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego - Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu 
stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 01 
stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana czynszu dokony-
wana będzie najpóźniej do dnia 28 lutego każdego roku z ważnością obowiązywania od dnia 1 stycznia. Zmiana wysokości czynszu w 
oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu. 
1. Przetarg odbędzie się dnia  16 kwietnia 2012 roku o godz. 12:00  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim-  pok. nr 17 (sala 
konferencyjna). 
2. Wadium  z dopiskiem „Przetarg- dzierżawa – Rogóżka” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 12 kwietnia 
2012 r. na konto Gminy Stronie Śląskie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000 
0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. 
3. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. 
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno 
postąpienie minimalne powyższej ceny. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nierucho-
mościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel.74 8 11-77-21.  

- 2/1  o pow.  3,50 ha   
- 4      o pow.  0.32 ha    
- 10   o pow.  2,77 ha  
- 13    o pow.  2,67 ha 
- 21    o pow.  2,67 ha 
- 23    o pow.  1,67 ha 
- 24    o pow.  0,93 ha 
- 25    o pow.  0,56 ha 

--------------------------------- 
łączna pow. 15,09 ha 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE  

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości , stanowiącej własność 
Gminy Stronie Śląskie położonej przy ul. Kościuszki. Numer i powierzchnia działki w m2: 554/109 i 92. Nieruchomość  niezabudowana 
położona w pośredniej strefie zabudowy miasta w dogodnym sąsiedztwie obiektów handlowo-usługowych . Przez teren działki przebie-
ga podziemna linia energetyczna niskiego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji ściekowej i wodociągowej przebiega-
jącej w pasie drogi dojazdowej dz. nr 554/110. W związku, iż  działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dostęp 
do przedmiotowej drogi będzie odbywał się przez  działkę nr 554/110. Cena wywoławcza w PLN 12 000,00 + należny podatek 
VAT. Kwota wadium w PLN - 600,00. Przetarg odbędzie się w dniu  20 kwietnia 2012 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala konferencyjna). Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wa-
dium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 554/109” przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 16 kwietnia  2012 r. 
na   konto Gminy Stronie Śląskie –Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10958800040000185020000020 -za 
terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości będącej 
przedmiotem przetargu  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12, tel. 74 811-77-15/41. 

    Na podstawie zarządzenia Nr 342/12 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza konkurs ofert na:  
1. Utrzymanie terenu parku "Morawka" wraz z placem zabaw zlokalizowanego przy ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w okresie od 

1.05.2012 r. do 30.11. 2012 r. 
2. Utrzymanie terenu parku miejskiego wraz z kabinami sanitarnymi, muszlą koncertową oraz placem zabaw zlokalizowanego 

obok Urzędu Miejskiego ul. Kościuszki w Stroniu Śląskim w okresie od 1.05.2012r. do 30.11.2012 r. 
3. Utrzymanie terenu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Świerkowej w Stroniu Śląskim w okresie od 1.05.2012r. do 

30.10.2012r. 
4. Utrzymanie terenu placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza w Stroniu Śląskim w okresie od 1.05.2012r. do 

31.10.2012r. 
Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim od dnia 26 marca 2012r  w godzinach 7.30 
do 15.30. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl. pokój nr 15 lub przesy-
łać na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śl. ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl. w terminie do dnia 16 kwietnia 2012 r. do godziny 12:00.  
Informacje o konkursie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl., tel. 74 8 11 77 41.  
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GRZEGORZ HALAMA W CETIK-u 

    Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza 
na występ Grzegorza Halamy, który odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 19.00 w 
sali widowiskowej Centrum. Wstęp 25 zł./osobę. 
    Grzegorz Halama występuje pod szyldem "Grzegorz Halama Oklasky”. Jest 
związany z tak zwanym Zielonogórskim Zagłębiem Kabaretowym oraz środowi-
skową wytwórnią filmową  A`YoY. Nakręcił w jej ramach wiele własnych krótkich 
form filmowych, a zagrał między innymi w filmie Robin Hood - czwarta strzała 
oraz jedną z głównych ról w filmie „Nakręceni”. Był członkiem  kabaretu Hii do 
zakończenia jego działalności jesienią 2003. 
    Stał się popu-
larny dzięki orygi-
n a l n e j  r o l i 
„ Ś p i e w a j ą c e j 
Bakterii”, a na-

stępnie jego parodia piosenek hip-hopowych pt. „Śpiworki”. Z tej pio-
senki pochodzi słynny tekst "Ja wiedziałem, że tak będzie". W roku 
2000 piosenka ta przez trzy tygodnie utrzymywała się na pierwszym 
miejscu Listy Przebojów Trójki. 
    Obecnie z Jarosławem Jarosem przedstawia nowy program "Żule i 
bandziory". Wykreował parodystyczną postać "mało inteligentnego" 
Pana Józka – hodowcy drobiu z Chociul, który bardzo chętnie udziela 
się we wszelkich wywiadach. Pierwowzorem tej postaci jest nauczyciel 
Koszalińskiego Zespołu Szkół Elektroniczno-Elektrycznych, do którego 
uczęszczał Grzegorz Halama. Wywiady z Panem Józkiem prezentuje co 
tydzień w poniedziałek o 8.48 w programie "Urywki z rozrywki" w ra-
diowej Trójce. 
    Grzegorz Halama zawsze prezentuje silny program, który sprawdza 
się we wszystkich warunkach. Jest popularny i ma swoją rzeszę fanów. Nagrywa do TVP1, TVP2, POLSAT, TVN, HBO do programu 
"HBO Na stojaka", Comedy Central. W Trójkowej Liście Przebojów, jego utwór "Ja wiedziałem, że tak będzie" przez trzy tygodnie trwał 
na pierwszym miejscu. W każdy poniedziałek ma swoją audycję w radiowej "Trójce". Znany z kreacji Pana Józka, hodowcy kurczaków, 
jak również z wielu parodii, monologów czy skeczy. 

ZMIANA LOKALIZACJI BIUR W UM 

    W dalszym ciągu trwają prace nad zmianą statutu Gminy Stro-
nie Śląskie. Komisja Statutowa spotka się po raz kolejny na obra-
dach w dniu 27 marca br. o godzinie 15:00.  
    W wyniku prowadzonych prac nad zmianą statutu Burmistrz 
Stronia Śląskiego powołał komisję konkursową do przeprowadze-
nia konkursu na wykonanie projektu graficznego herbu, flagi oraz 
znaku promocyjnego Gminy Stronie Śląskie.  
    W skład komisji wchodzą: Przewodniczący: p. Dariusz Chro-
miec, Sekretarz: p. Tomasz Olszewski oraz Członkowie: p. Anna 
Sporek, p. Dorota Jezierska, p. Anna Najbor, p. Jakub Chilicki,  
p. Artur Sawicki, p. Cyprian Najduch, p. Jarosław Czerkawski,  
p. Tomasz Marek. Komisja konkursowa rozpocznie swoje obrady 
na początku kwietnia, ponieważ wykonane projekty graficzne her-
bu, flagi i znaku promocyjnego można składać w Urzędzie Miej-
skim do 31 marca br do godziny 15:30.  

ZMIANA STATUTU GMINY 

    Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urzędu Miejskie-
go w Stroniu Śląskim w połowie lutego w Urzędzie Miejskim na-
stąpiły zmiany w lokalizacji biur. W celu poprawy jakości obsługi 
klientów Urzędu Stanu Cywilnego i biura dowodów osobistych 
zostało przeniesione z pierwszego piętra (pok. 25) na parter do 
pokoju nr 9. Jest to niewątpliwie ułatwienie obsługi interesantów. 
Zmiana lokalizacji Urzędu Stanu Cywilnego wiązała się z innymi 
przeniesieniami biur. Dotychczasowo mieszczące się w pokoju nr 
9 Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej 
zostało przeniesione do pokoju nr 11. Biuro Doradztwa Prawnego 
oraz Biuro Specjalisty ds. Informacji Publicznej mieszczące się do 
tej pory w pokoju numer 11 zostało przeniesionego pokoju nr 14. 
Biuro Sekretarza Gminy mieszczące się do tej pory w pokoju nu-
mer 14 zostało przeniesione do pokoju numer 25. 

SEANSE FILMOWE W CETIK-u 

    W kwietniu w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury ruszamy z 
nową ofertą dla mieszkańców Stronia Śląskiego. Dwa razy w mie-
siącu w sali widowiskowej CETIK, będziemy wyświetlać filmy w 
ramach akcji „Seanse Filmowe w CETiK-u” .  
    Seanse odbywać będą się w piątki lub soboty, bezpłatnie. 
Przed każdym seansem na tablicach informacyjnych, pojawiać się 
będą plakaty  informujące o tytule oraz o dacie i godzinie projek-
cji. Pierwszy seans odbył się 9 marca, z okazji „Dnia Kobiet”. 
Wyświetlany był film pt. „Nigdy w życiu”, na seans przybyło ok. 
50 osób. 

KWIETNIÓWKA W STRONIU ŚLĄSKIM 

    Serdecznie zapraszamy mieszkańców Stronia Śląskiego oraz 
turystów na „KWIETNIÓWKĘ STROŃSKĄ”, która odbędzie się w 
dniu 28 kwietnia br. w Parku Miejskim w Stroniu Śląskim. W pro-
gramie przewidujemy występy przedszkolaków, gimnazjalistów, 
zabawy dla dzieci i młodzieży, występ zespołu „Siekiereczki” oraz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Łukasza Przepió-
ry. Do tańca przygrywały będą w klimatach muzyki disco polo ze-
społy „Presto” oraz „Dance Menu”. Ponadto w programie przewi-
dujemy jeszcze karaoke oraz dyskotekę dla młodzieży, którą po-
prowadzi Mateusz Grzegorzewski „Mysza”.  
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    Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Masyw Śnieżnika” urucho-
miło wortal (rozszerzoną stronę www) o adresie www.snieznik.pl, 
którego celem jest promocja kompleksowej oferty naszego regionu. 
Założeniem projektu, dofinansowanego ze środków unijnych w ra-
mach programu LIDER, zarządzanego przez Fundację Kłodzka Wstę-
ga Sudetów, jest zamieszczenie w Internecie, pod jednym adresem, 
informacji o tym, co nasz region oferuje gościom, którzy nas odwie-
dzają i tym, których taką ofertą możemy zachęcić do przybycia w 
nasze strony. 
    Rzecz jasna, na pierwszym miejscu wskazujemy na ofertę noclego-
wą. Każdy obiekt noclegowy ma możliwość bezpłatnego zamieszcze-
nia swojej rozbudowanej wizytówki: opisu miejsca i obiektu, załącze-
nia zdjęć, podania szczegółowych informacji takich jak rodzaj pokoi, 

ich wyposażenia, ceny, danych adresowych wraz z adresem poczty elektronicznej i linkiem do własnej strony www itp. Pozwala rów-
nież na internetową rezerwację miejsc.  
    Jest oczywiste, że większość obiektów posiada swoje własne strony www, umieszcza ich wizytówki na rozmaitych portalach. Rzecz 
w tym, że te informacje są rozproszone i na żadnym z ogólnopolskich portali nie ma pełnej oferty regionu. To zadanie ma spełnić 
utworzony wortal.  
    Nowością jest to, iż na www.snieznik.pl mogą zamieszczać swoje wizytówki wszyscy, którzy cokolwiek produkują i oferują. Za-
tem placówki handlowe, gastronomiczne, niezależnie od tego czy jest to np. restauracja czy skromny bar. Ale to nie wszystko. Liczy-
my na prezentacje szerokiej gamy usług takich jak motoryzacyjne, rzemieślnicze, apteki, służba zdrowia, stacje benzynowe, sprzedaż 
miodu, łowiska, kioski itp. Każdy, oferujący usługę, którą można zaoferować gościom powinien na tym portalu pokazać się. 
    Jak to zrobić? Wystarczy wejść na stronę www.snieznik.pl i z menu wybrać „Zarejestruj się”. Po wypełnieniu formularza i wysła-
niu go do administratora wortalu otrzymamy link aktywujący, pozwalający na zalogowanie się i – zgodnie z instrukcją, która się wy-
świetla – wypełnienie kolejnych podstron wizytówki obiektu czy usługi.  Dla osób niewprawionych w tworzeniu wizytówki Stowarzy-
szenie oferuje pomoc w jej wykonaniu. Wystarczy zgłosić taką potrzebę mailem na adres kontakt@snieznik.pl.  
    Po zakończeniu sezonu zimowego Stowarzyszenie przystąpi do reklamy wortala. W każdej miejscowości zawiśnie baner informują-
cy o funkcjonowaniu wortala, a obiekty w nim zamieszczone otrzymają plakietkę na witrynę obiektu, sklepu czy lokalu z napisem 
„Jesteśmy na www.snieznik.pl” aby zainteresować ofertą wszystkich odwiedzających nas gości. Oczywiście powodzenie projektu  
i efekt promocyjny osiągniemy, jeśli powszechnie weźmiemy udział w tworzeniu naszej lokalnej, internetowej wizytówki. 
            Ryszard Wojtaszek 

WWW.SNIEZNIK.PL INTERNETOWY INFORMATOR MASYWU ŚNIEŻNIKA  

SESJA RADY MIEJSKIEJ 

 Zapraszamy na XVIII sesję Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie się w 
dniu 26 marca 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) Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie. Ocena działalności Straży 
Miejskiej oraz Policji. 

5) Utworzenie publicznego żłobka, dla którego organem założycielskim jest Gmina Stronie Ślą-
skie (druk nr XVIII-1/12).  

6) Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stronie Śląskie w 
2012 roku (druk nr XVIII-2/12). 

7) Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Stronie Śląskie środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr XVIII-3/12).  
8) Sporządzenie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie (druk nr XVIII-4/12). 
9) Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2012 (druk nr XVIII-5/12)). 
10) Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011. 
11) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim za 2011 rok. 
12) Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami. 
13) Interpelacje radnych. 

14) Zapytania i wolne wnioski. 
15) Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
16) Zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
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Rok IX, Numer LXXXIX 

VI WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY 

    05 marca 2012 r. odbył się VI Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla klas I - III Mistrz Matematyki. Do konkursu szkolnego zakwali-
fikowało się 35 uczniów z klas I-III. 
Uczniowie rozwiązywali zadania w swojej kategorii wiekowej. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. 
Wyniki konkursu : 
klasy pierwsze    klasy drugie    klasy    trzecie 
I m Kornelia  Szkudlarek I b  I m Jakub  Lewicki II a   I m Jakub  Sobolewski III b 
II m Amelia Wiktorska I b  II m Wiktoria Główka II a  II m Przemysław Borecki III a 
III m Paweł Roszczypała I a  III m Ilona Jesiołowska II a  III m Mikołaj Kawecki III a 
    Z każdego poziomu klas jeden uczestnik konkursu, który zdobył najwyższą ilość punktów będzie reprezentował szkołę w etapie wo-
jewódzkim w dniu 28 kwietnia 2012 r., w Bardzie Śl. Będą to uczniowie : Kornelia Szkudlarek Ib, Jakub Lewicki IIa                                               
i Jakub Sobolewski III b. 
ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY! 
Koordynatorkami konkursu były : p. A. Mrozek, p .U. Niedzielska, p .D. Borecka. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

    15 marca odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
„Kangur”.  W konkursie  uczestniczyło 39 uczniów klas II-VI. Ucznio-
wie starannie się przygotowywali na kole matematycznym, żeby do-
brze wypaść w konkursie.  

    Wyniki  Międzygminnego Konkursu Przyrodniczo-
Literackiego „Las potrzebuje przyjaciół” Temat: „Cztery pory 
roku w lesie” 
Na konkurs wpłynęło 89 prac, których autorami są uczniowie z nastę-
pujących szkół: 
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, 
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach, 
Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach, 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju, 
Gimnazjum Publiczne im. gen. Stanisława Maczka w Lądku-Zdroju. 
W kategorii wiekowej „młodsi”(klasy IV-VI): 
a) w kategorii rodzajowej – poezja - II miejsce – KAROLINA    ŻAK, 
b) w kategorii rodzajowej- proza - III miejsce – KACPER   GOŁGOW-
SKI. 
Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja utworów odbędzie się 
20.03.2012r. o godz.9.00 w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój z siedzibą w 
Strachocinie.  Gratuluję, opiekun grupy :Maria Zimna. 

EDUKACJA 

CZAS NA ZDROWIE 

Uczniowie rozwijają zdolności językowe!  
    14 marca odbył się konkurs 
„English ACE”  dla klas IV-VI.  
    16 marca w szkole zorganizowano 
dzień św. Patryka- St. Patrick’s 
Day-.  Przez  zabawę dzieci poznały 
postać św. Patryka. Ubrani na zielo-
no  zgłębiały życie i twórczość patro-
na Irlandii.  
    18 kwietnia odbędzie się kon-
kurs „Edi Panda”. 
   
  Sylwia Madejczyk  

Z ŻYCIA „BAJLANDII” 

 

 W ostatki, 21 lutego w "Bajlandii" odbył się niecier-
pliwie oczekiwany od dłuższego czasu BAL PRZEBIERAŃ-
CÓW. Jest to chyba najbardziej wyczekiwana w naszym 

Przedszkolu impre-
za. Tego dnia nasze 
„Maluszki” przybyły 
w pięknych kre-
acjach. Były księż-
niczki i czarownice, 
aniołki i pająki oraz 
inne postacie z ba-
jek. dzieciaki bawiły 
się do upadłego 
przy słodkim poczę-
stunku. A pod ko-

niec zabawy uczestnicy zaczęli już się zastanawiać, za kogo 
przebiorą się za rok.  Magdalena Anders  - Stowarzyszenie Aktywi-
zacji i Integracji Społecznej  

    Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu 
Śląskim przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Czas na 
zdrowie” organizowanego przez Fundację Banku Ochrony 
Środowiska. 
Konkurs łączy rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej właści-
wego stylu życia z dawką zdrowej zabawy. 
Składa się z następujących etapów: 
● Budowa zespołu - uczniowie klasy IV b : Wiktoria Gancarz, 
Aleksander Pawlak, Olimpia Pucal, Sylwia Bernaś, Natalia 
Laskowska, Martyna Ciołek, Kamila Węglarczyk, Kacper Se-
mik, Patryk Hill, Kacper Krajewski. 
● Zdobywanie wiedzy z zakresu dokonywania wyborów służą-
cych zdrowiu. 
● Przygotowanie prezentacji mówiącej o zdrowym stylu życia. 
● Organizacja ogólnoszkolnego Festynu Zdrowia, który będzie 
obfitował w atrakcje: wspólne zabawy ruchowe, zdrowy po-
częstunek. 
● Pokaz serii filmów edukacyjnych Pt. „Świetlik w mojej gło-
wie”  
Koordynatorzy projektu : Jarosław Grzybowski, Maria Zima, 
Adrian Młynarczyk. 

    Nasza szkoła zakwalifikowała się do projektu Matematyka Inne-
go Wymiaru.  Do projektu włączyło się 18 uczniów z klas II-VI .  
30 marca będą  brali udział w  Matematycznych Mistrzostwach 
Polski Dzieci i Młodzieży.  W ramach tego projektu uczestnicy 
otrzymali zbiory zadań z których się przygotowują. 
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RUBRYCZKA PRZEDSZKOLA  

    Miesiąc luty to miesiąc miłości. Przedszkolaki 14 lutego 
mieszkańcom Stronia rozdawały z tej okazji serduszka wyko-
nane własnoręcznie z masy solnej i życzyły wszystkim DUŻO 
MIŁOŚCI. 
    Luty dla przedszkolaków obfitował w ciekawe konkursy. 
Odbył się konkurs, w którym dzieci razem z rodzicami budo-
wały karmniki. Rodzice bardzo się zaangażowali i do naszego 
przedszkola przyniesiono wiele ciekawych domków dla ptasz-
ków. Wszystkie dzieci otrzymały wyróżnienie oraz piękne na-
grody. W imieniu skrzydlatych przyjaciół dziękujemy za udział 
w konkursie.  
    Odbył się również konkurs recytatorski, w którym dzieci 
prezentowały publicznie przygotowane utwory z literatury 
dziecięcej. Jury brało pod uwagę : opanowanie tekstu, dykcję 
i ekspresję oraz przebranie i rekwizyty. Wyróżnienie otrzymali: 
● Igor Nuckowski 
● Klaudia Młynarczyk 
● Dawid Milke 
● Kinga Janukowicz 
Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne nagrody. 

    W narciarskiej Gminie dzieci od małego uczą się sztuki 
jazdy na nartach. Przedszkole rozpoczęło współpracę z Panem 
Zbigniewem Mroczek w zakresie nauki i zapoznania się ze 
sprzętem narciarskim. Dnia 7 marca 18 dzieci pięcioletnich z 
grup motyle i krasnale wyjechało na stok Czarnej Góry za 
zgodą rodziców. Przyszli narciarze z Przedszkola Miejskiego na 
początku marca miały okazje zapoznać się z ciekawą i zara-
zem trudną sztuką jazdy na nartach. Przedszkolaki stawiały 
pierwsze kroki na stoku pod okiem instruktora narciarstwa. 
Dzieci wróciły do przedszkola pełne wrażeń i nadziei na kolej-
ną narciarską przygodę. W marcu na narty wybiera się kolej-
na  g rupa  dz i ec i  z  Nas zego  P r zeds zko l a .        
   Marta Kowalczyk i Monika Laska 

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

 Z okazji zbliżających 
się Świat Wielkanocnych 
przedszkolaki oraz grono 
pedagog i c z ne  ż y c zą 
wszystkim mieszkańcom  
Mokrego Dyngusa, smacz-
nego jajka i aby te święta 
były jak bajka. 

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

***************************************** 
 ZAPISY DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO im. 
JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. NA ROK SZKOLNY  
2012/2013 TRWJĄ DO 10 KWIETNIA 2012 ROKU.  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU OD 3 DO 
6 LAT.  
 
 ZAPISY DO ŻŁOBKA, KTÓRY ROZPOCZNIE 
DZIAŁALNOŚC 01 SIERPNIA 2012 ROKU TRWAJĄ. ZA-
PRASZAMY DZIECI OD 18 MIESIĄCA ŻYCIA DO LAT 3. 

       
   Dyrektor Przedszkola 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

    V Forum  Hotelarskie w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Stroniu Śląskim. 
„Kształcenie zawodowe bez granic szansą dla lokalnego 
rynku pracy”. 
    Dnia 3.04.2012 roku odbędzie się o godzinie 12.00 V Forum 
Hotelarskie, na które zapraszamy uczniów gimnazjów oraz ich ro-
dziców. Głównym tematem spotkania będzie dyskusja na temat 
znaczenia praktyk zagranicznych oraz znajomości języków obcych 
dla lokalnego rynku pracy. W programie Forum przewidziane są 
zajęcia warsztatowe: carving, animacja czasu wolnego w hotelu, 
Jarmark Wielkanocny oraz wiele innych trakcji. Celem Forum bę-
dzie zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami stawianymi 
nowym pracownikom, zapoznanie z miejscami praktyk. Hotelarze 
przybliżają zebranym organizację i kulturę pracy w obiektach hote-
lowych i gastronomicznych. Młodzież będzie miała możliwość zada-
wania wielu pytań dotyczących zawodów. Dla wielu gimnazjalistów 
będzie to pierwsze spotkanie z potencjalnymi pracodawcami. 
         Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie ZSP w Stroniu Śląskim.  

***************************************** 
    Jarmark Wielkanocny w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Stroniu Śląskim. Dnia 03.04.2012 roku w godzinach 10:00-15:30 w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  (I piętro) odbędzie się sprze-
daż ozdób świątecznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. 
Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na cele szkoły. 

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

    Kolejny sukces strzelców z ZSP w Stroniu Śląskim. Dnia 
02.03.2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mistrzo-
stwach Powiatu Kłodzkiego w strzelaniu z karabinka pneumatycz-
nego. Nasi uczniowie po raz kolejny wykazali się naturalnym talen-
tem strzeleckim zdobywając w zawodach III miejsce (A. Chystow-
ski, A. Szepiczak, J. Brzeziński, M. Krasowski) oraz V miejsce (P. 
Hatalski, P. Polański, D. Kisiel, K. Zdanewicz).  

***************************************** 
W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych zaprasza do klas: 
- Liceum Ogólnokształcące - mundurowe.  
W klasie mundurowej będą prowadzone zajęcia lekcyjne zgodnie z 
ramowym planem nauczania LO z rozszerzenie następujących 
przedmiotów: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia, 
oraz przedmiot uzupełniający o nazwie Edukacja o służbach mun-
durowych. 
- Technikum – technik hotelarstwa.  
Będziesz uczył się języków obcych: języka angielskiego, niemiec-
kiego - technik hotelarstwa jest zawodem o charakterze usługo-
wym, dominującym typem relacji jest człowiek - człowiek;  
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa – kucharz.  
Cykl kształcenia 3 lata w zakresie m.in.: stosowania zasad prawi-
dłowego odżywiania, dokonywania jakościowej oceny surowców, 
półproduktów i gotowych potraw, właściwego dobierania surow-
ców do produkcji potraw, właściwego przechowywania surowców, 
półproduktów i potraw gotowych, prawidłowego wykonywania 
obróbki wstępnej i cieplnej surowców, przygotowywania podsta-
wowego asortymentu potraw i napojów surowców i półproduktów 
spożywczych, w oparciu o receptury gastronomiczne,  stosowania 
odpowiednich technik sporządzania potraw,  prawidłowego zesta-
wiania posiłków, układania prostego menu,  przygotowywania 
podstawowego asortymentu potraw dietetycznych i wegetariań-
skich.  
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KONKURS NA KOMENDANTA STRAŻY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

 Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Komendanta 
Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim.  
 1. Niezbędne wymagania od kandydata: 
1) obywatelstwo polskie, 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
3) niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo publiczne lub skarbowe, 
4) wykształcenie wyższe,  
5) ukończone szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich), o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), (Dz.U. z 2009 r. 
Nr 220, poz. 1731 ze zmianami),  
6) pięcioletni staż pracy, 
7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Komendanta Straży Miejskiej – sprawność pod względem fizycznym i 

psychicznym, 
8) bardzo dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji, 
9) nieposzlakowana opinia.  

 2. Dodatkowe wymagania od kandydata to m.in.: 
1) wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne lub studia podyplomowe w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicz-

nego, 
2) co najmniej 3 letni staż pracy w służbach mundurowych, w okresie ostatnich 10 lat,  
3) znajomość przepisów ustawy o strażach gminnych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postę-

powania w sprawach o wykroczenia, ustawy o samorządzie gminnym,  
 3. Zadania wykonywane na stanowisku to m.in.: 
1) organizowanie i koordynowanie zadań Straży Miejskiej,  
2) opracowywanie planów finansowych i rzeczowych oraz dokumentów sprawozdawczych Straży Miejskiej,  
3) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  
4) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,  
5) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,  

 4. Wymagane dokumenty to m.in.: 
1) list motywacyjny oraz oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu nabo-

ru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami), 
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, 
3) oświadczenie kandydata o braku skazania za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,  
4) kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku 

trwającego stosunku pracy, 
5) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających posiadane wykształcenie i 

kwalifikacje. 
 5. Miejsce i termin złożenia dokumentów: 
1) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim - 

pok. nr 15 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w zamkniętych kopertach z 
dopiskiem „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Komendant Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim” w terminie do dnia 30 
marca 2012 roku do godziny 15:30. 
2) Wszelkich informacji w zakresie ogłoszonego konkursu udziela Sekretarz Gminy, telefon: 74 811 77 51.  

UWAGA! INWESTYCJE W GMINIE 

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

 W dniu 16 marca 2012 r. Burmistrz Stronia Śląskiego 
odebrał z rąk p. Stanisława Rakoczego - Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych promesę zatwierdzoną przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych. Z pieniędzy, które otrzymała 
Gmina Stronie Śląskie będą remontowane ulice: Morawka, Sien-
na oraz Słoneczna zlokalizowana w Stroniu Śląskim Wsi.  

Z pieniędzy Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zostanie wyre-
montowana droga w Starym Gierałtowie do budynków 56 i 56C. 

***************************************** 
Pozytywnie oceniono wniosek Gminy Stronie Śląskie dotyczący 
budowy oświetlenia na terenie wsi: Bolesławów, Kamienica i Klet-
no. Szacowany koszt prac to: Kletno - 330 000 zł, Kamienica - 
350 000 zł. 

 Jeżeli rozpoznajesz u siebie lub u bliskiej Ci  osoby pro-
blem alkoholowy -Jeżeli doświadczasz przemocy ze strony bliskiej 
Ci osoby - zacznij się bronić i skorzystaj z pomocy zgłoś się po 
pomoc do: 
 GMINNA KOMISJA DO SPRAW ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH UL. MICKIEWICZA 2 (I piętro)  
 PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY DLA OSÓB Z PROBLE-
MEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN KAŻDY WTOREK godz. 17.00-
20.00 
 SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD 
ALKOHOLU PONIEDZIAŁEK godz. 17.00-20.00 ŚRODA godz. 17.00-
20.00 STRONIE ŚLĄSKIE, UL. MICKIEWICZA 2 (I piętro, obok 
Straży Miejskiej). 
 W budynku Straży Miejskiej swoją siedzibę mają także 
Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” oraz Związek Emerytów 
i Rencistów. 
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    Przypominamy , że do 31 marca 2012r. należy uregulować opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego działek 
gruntu będących własnością j Gminy Stronie Śl.  
Poniżej krótka informacja wyjaśniająca istotę tego prawa. 
W uproszczeniu można stwierdzić, że o odmienności prawa użytkowania wieczystego w stosunku do prawa własności, decydują jego 
cztery podstawowe cechy.  
Po pierwsze, prawo użytkowania wieczystego jest ograniczone w czasie, bowiem wygasa po upływie okresu, na jaki zostało ustano-
wione, chyba, że uprzednio nastąpi jego przedłużenie.  
Po drugie, użytkownik wieczysty jest z reguły ograniczony co do dopuszczalnego sposobu korzystania z gruntu oddanego w użytko-
wanie wieczyste oraz zobowiązany do zagospodarowania tego gruntu w określonym terminie pod rygorem utraty swego prawa.  
Istota prawa użytkowania wieczystego nieruchomości polega na tym , że choć właścicielem gruntu pozostaje Skarb Państwa  lub jed-
nostka samorządu terytorialnego ( gmina , powiat , województwo ) , użytkownik wieczysty może z niego korzystać w zakresie zbliżo-
nym do zakresu uprawnień właściciela przez okres z reguły 99 lat.    
Po trzecie, z prawem użytkowania wieczystego wiąże się obowiązek uiszczenia tzw. pierwszej opłaty, a następnie opłat rocznych, 
których wysokość może podlegać waloryzacji.  
Po czwarte dla powstania oraz skutecznego prawnie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego na inną osobę konieczne jest 
dokonanie określonego wpisu w księdze wieczystej.  
 
Okres trwania prawa użytkowania wieczystego  
Użytkowanie wieczyste jest ustanawiane na okres od 40 do 99 lat, po którego upływie wygasa. Wygaśnięcie prawa użytkowania wie-
czystego powoduje również wygaśnięcie wszystkich obciążeń ustanowionych na nim przez użytkownika wieczystego, w tym hipotek i 
służebności oraz zawartych przez użytkownika wieczystego umów najmu lub dzierżawy.  
Ponadto wygasa odrębna własność budynków na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, a wraz z nią odrębna własność poszcze-
gólnych lokali w takich budynkach.  
Użytkownikowi wieczystemu, po wygaśnięciu jego prawa, przysługuje wobec właściciela roszczenie o wynagrodzenie za budynki i 
urządzenia nabyte wraz z gruntem lub wybudowane na nim przez użytkownika.  
Użytkownik wieczysty może jednak również, na 5 lat przed upływem okresu obowiązywania użytkowania wieczystego lub w terminie 
wcześniejszym (jeśli zamierza poczynić na gruncie nakłady o terminie amortyzacji znacznie dłuższym niż okres pozostały do wyga-
śnięcia użytkowania wieczystego) wystąpić do właściciela z wnioskiem o przedłużenie użytkowania wieczystego na dalszy okres od 40 
do 99 lat.  
Właściwy organ reprezentujący właściciela (starosta lub organ danej jednostki samorządu) może odmówić przedłużenia użytkowania 
wieczystego tylko wyjątkowo - ze względu na ważny interes społeczny. Przedłużenie użytkowania wieczystego nie wymaga zastoso-
wania procedury przetargowej. 

KĄCIK ŚWIADOMEGO PODATNIKA 

     Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości , podatku rolnego leśnego.  
    Współwłaściciele nieruchomości ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę podatku od nieruchomości. W przypadku gdy jeden 
z nich zalega z opłatami, organ podatkowy może dochodzić zapłaty podatku od pozostałych współwłaścicieli łącznie, od kilku z nich 
lub od każdego z osobna. Wszyscy dłużnicy solidarni pozostają zobowiązani do czasu zupełnego zaspokojenia wierzyciela. Wspólne 
prawo własności nie podlega podziałowi, w szczególności żadnemu ze współwłaścicieli nie przysługuje odrębne i wyłączne prawo do 
wydzielonej fizycznie części nieruchomości. Dlatego też w decyzji podatkowej podawana jest pełna kwota ustalonego zobowiązania 
podatkowego  , bez podziału kwoty podatku na poszczególnych podatników. 
    Dobór współwłaścicieli jest decyzją i ryzykiem podatnika. Warto jednak pamiętać, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił 
świadczenie, może żądać zwrotu od współdłużników (co do zasady w częściach równych). Zatem dłużnik podatkowy, który spełnił 
całe świadczenie, może dochodzić od współdłużników jego zwrotu.  

KANALIZACJA SANITARNA  

    W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd Województwa Dolnoślą-
skiego podjął uchwałę nr 1970/IV/12 w sprawie zatwierdzenia 
listy operacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, które będą mogły otrzymać pomoc finansową ze 
środków unijnych. Na zatwierdzonej liście w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej znalazło się z wysoką ilością 8 punktów zadanie 
p.n. „Budowa sieci sanitarnych we wsi Stronie Śląskie – obszar I i 
II”. Wnioskodawcą o przyznanie pomocy finansowej jest Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Planowane jest wykonanie w 
ramach tego zadania ponad 6,5 km sieci kanalizacji sanitarnej. 
Inwestycja objęła by swym zasięgiem nieskanalizowaną do tej 
pory część wsi Stronia Śląskiego. Przewidywany całkowity koszt 
zadania wynosi blisko 2 mln 376 tys. zł. Wnioskowana kwota do-
tacji wynosi ponad 1 mln 400 tys. zł.     Krzysztof Irzyński  

WIEŻA TRZECH KULTUR 

 W 2000 r. Związek Gmin Śnieżnickich 
(Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, 
Międzylesie) podjął pierwsze działania w kierunku 
odbudowy historycznej wieży widokowej na 
Śnieżniku (1425 m n.p.m.). Wszystko wskazuje 
na to, że po 11 latach starań, marzenie inicjato-
rów projektu, turystów i mieszkańców jest bliskie 
urzeczywistnienia.  Pierwszym etapem prac bę-
dzie przygotowanie szczegółowej dokumentacji 

odbudowy. Zostanie ona sfinansowana dzięki środkom unijnym 
przyznanym na ten cel w ramach Funduszu Mikroprojektów w 
Euroregionie Glacensis (Program Operacyjny Współpracy Trans-
granicznej, RC - RP 2007 – 2013). Czeski partner projektu - sto-
warzyszenie Kralicky Sneznik będzie odpowiedzialny za promocję 
przedsięwzięcia po stronie czeskiej.   Monika Ciesłowska  



S T R .  9  Rok IX, Numer LXXXIX 

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

Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail strategia@stronie.pl 
 http://stronie.biuletyn.info.pl 

WIEŚCI Z HDK „BRYLANT” 

 25 tego lutego w „Stajni Pod Dębami „ zorganizowali-
śmy dla krwiodawców i ich rodzin kulig. Dzieci jeździły 
na saniach, a dorośli smażyli kiełbasę nad ogniskiem. 
Zabawa była bardzo fajna, tak dzieci jak i dorośli już 
zarezerwowali sobie takie spotkanie wiosną (wiosną 
dzieci jeździć będą  konno oraz bryczką). 
    Informujemy, krwiodawców, że Burmistrz Stronia Ślą-
skiego dotrzymał słowa i przyznał klubowi siedzibę. Klub 
Honorowych Dawców Krwi „Brylant” będzie miał swoją 
siedzibę w budynku ul Mickiewicza 2 (budynek w którym 
znajduje się  siedziba  Policja i Straż Miejska). Będziemy 
na drugim piętrze. Czekamy na zakończenie prac elek-
trycznych oraz wymianę drzwi, sami musimy pomalować 
pomieszczenia. Przypuszczamy, że na początku kwietnia 
nastąpi otwarcie klubu. 
    Przypominamy krwiodawcom o konieczności opłacania 
składki na Polski Czerwony Krzyż. 
    Zarząd klubu serdecznie dziękuje dawcom, którzy 
pośpiesznie oddali krew dla poszkodowanym w tragicz-
nym wypadku kolejowym w Chałupkach k/Szczekocin.  
     Jacek 

HARMONOGRAM PRACY APTEK W PORZE NOCNEJ  
NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE, GMINY LĄDEK ZDRÓJ 

ORAZ GMINY BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
KWIECIEŃ 2012 

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

Telefon: 74 865 75 80 

DATA APTEKA CZYNNA W PORZE NOCNEJ 

01.04.2012 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdrój, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

02.04.2012 Apteka “Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22 

03.04.2012 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15 

04.04.2012 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański ¾ 

05.04.2012 Apteka “Limba” Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 44 

06.04.2012 Apteka”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

07.04.2012 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

08.04.2012 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 

09.04.2012 Apteka “Słoneczna” Stroinie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

10.04.2012 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

11.04.2012 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdrój, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

12.04.2012 Apteka “Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22 

13.04.2012 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15 

14.04.2012 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański ¾ 

15.04.2012 Apteka “Limba” Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 44 

16.04.2012 Apteka”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

17.04.2012 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

18.04.2012 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 

19.04.2012 Apteka “Słoneczna” Stroinie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

20.04.2012 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

21.04.2012 Apteka “Pod Opatrznością” Lądek Zdrój, ul. Powstańców 
Wielkopolskich 4 

22.04.2012 Apteka “Daglezja” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 22 

23.04.2012 Apteka “Centralna” Bystrzyca Kłodzka, ul. Mickiewicza 15 

24.04.2012 Apteka “Pod Orłem” Lądek Zdrój, Pl. Mariański ¾ 

25.04.2012 Apteka “Limba” Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 44 

26.04.2012 Apteka”Herbena” Bystrzyca Kłodzka, oś Szkolne 10 

27.04.2012 Apteka “Zdrojowa” Lądek Zdrój, ul. Kościuszki 15b 

28.04.2012 Apteka “Rumianek” Stronie Śląskie, ul. Nadbrzeżna 14 

29.04.2012 Apteka “Słoneczna” Stroinie Śląskie, ul. Morawka 31/1b 

30.04.2012 Apteka “Bystrzycka” Bystrzyca Kłodzka, ul. Okrzei 12 

WIECZÓR WSPOMNIEŃ 

    Klub seniora zaprasza na 
kolejny wieczór wspo-
mnień. W programie: IRE-
NA JAROCKA. Urodziła się 
18 sierpnia 1946 w 
Srebrnej Górze, Ukończyła 
V Liceum Ogólnokształcące 
im. Stefana Żeromskiego w 
Gdańsku. W latach 1969–
1973 przebywała na sty-
pendium w Paryżu. W Pol-

sce współpracowała m.in. z zespołami Polanie, Czerwo-
ne Gitary i Budka Suflera. Po wydaniu w kraju pięciu 
albumów studyjnych, jednego świątecznego i jednego 
koncertowego, postanowiła w 1990 wyjechać na stałe 
do Stanów Zjednoczonych. Zmarła po ciężkiej chorobie 
w jednym z warszawskich szpitali. Pogrzeb Ireny Jaroc-
kiej odbył się 27 stycznia 2012 w Kościele św. Karola 
Boromeusza na Powązkach. Pochowana została w kata-
kumbach na warszawskich Powązkach. 

PRZEDSTAWIONA ZOSTANIE BIOGRAFIA ORAZ NAJCIE-
KAWSZE PRZEBOJE WIELKIEJ GWIAZDY. 

Program poprowadzi Pan Jan Florowski „Florek”. Zapra-
szamy dnia 12 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 do Cen-
trum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
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    Sparingowe zwycięstwa napawają optymizmem. Takie słowa 
mogły paść w szatni Kryształu po drugim marcowym weekendzie. 
Piłkarze ze Stronia w tych dniach rozegrali dwa sparingi. Pierwszy 
test odbył się na terenie Zamka Trzebieszowice. Drużyna gospo-
darzy w tym sezonie nie błyszczy. Zamek jest obecnie na 15. po-
zycji w A – klasie, z dorobkiem 15 punktów. Więc przed meczem 
wydawało się , że nie jest to rywal zbyt wymagający. Nasi zawod-
nicy podeszli do tego test-meczu chyba zbyt wyluzowani i pewni 
siebie. Boiskowa rzeczywistość początku meczu pokazała, że nie 
będzie to "spacerek", a do wygrania meczu będzie potrzebna cięż-
ka praca. Zamek wyszedł na to spotkanie bardzo mocno zmobili-
zowany i na własnym terenie nie chciał przegrać sparingu tym 
bardziej, że grali u siebie. Miejscowi rozpoczęli to spotkanie od 
zdobycia gola, po błędach Naszej defensywy. Biało – niebiescy 
szybko zabrali się do odrabiania strat i po "chwili" mieliśmy remis. 
Składną akcję strzałem głową wykończył Sulicki. Mogło być 2:1 
jednak rzutu karnego nie wykorzystał Stasiak. Po zmarnowanej 
szansie na prowadzenie zawodnicy się podłamali. Gra się "nie 
kleiła", a na boisku przeważali gospodarze. Sytuacja Naszych po-
gorszyła się po stracie jeszcze dwóch goli. Przegrywaliśmy już 
1:3. Przed przerwą udaje się zmniejszyć stratę po kolejnym 
"karnym" podyktowanym przez sędziego. "Jedenastkę" na bramkę 
zamienił tym razem Daniel Kowalczyk. Druga połowa spotkania to 
całkiem odmienna gra i postawa podopiecznych Zbigniewa Lip-
kowskiego. Widać było zaangażowanie i chęć do gry. Zdominowa-
nie rywala i przewaga spowodowały, że po golu Kowalczyka był 
remis 3:3. Naszym nie było mało i po jednym z wielu ataków pa-
dła kolejna bramka, którą zdobył Moskot. Kolejne trafienie dołożył 
po pięknym strzale Lasota. Mecz zakończył się korzystnym dla 
Kryształu wynikiem 5:3.  

ZAMEK TRZEBIESZOWICE 3:5 KRYSZTAŁ STRONIE  
SKŁAD KRYSZTAŁU: Cieśla, Hatalski, Stasiak, Zadrożny, 
Kapusta, Niewiadomy, Cichowicz, Nowik, Sulicki, Lasota, 
Kowalczyk. Na zmiany wchodzili: Gumpert, Moskot, Sa-
wiński. 

HISTORIA KRYSZTAŁU - ODC. 2 

    W tym numerze Nowinek Strońskich przedstawimy czasy kryzysu w strońskiej ekipie. Szary i nieciekawy okres w piłkarskim Stroniu 
rozpoczęły się na początku lat 50 i trwały prawie dwie dekady. Losy nie były łaskawe w tym dwudziestoleciu. Kryształ „błąkał się” w 
najniższych klasach rozgrywkowych, a największym z osiągnięć był awans do klasy „A”. 
    W latach 1952 – 1957 drużyna piłkarska grała w klasie C. Trenerami byli wówczas Zdzisław Węgierek i  Antoni Kwartnik.  
W roku 1958 zespół seniorów awansował do klasy B. Trzon drużyny stanowili wówczas : Czapliński, Maciążek, Biela, Chwal, Aleksiak, 
Kabelis, Żarczyński, Dec, Wiklik, Ulryk oraz Węgierek. Wzrastająca stale liczba entuzjastów tej dyscypliny sportu oraz stały wzrost 
umiejętności piłkarskich, spowodowały rozbudowę sekcji piłki nożnej do czterech drużyn: pierwsza drużyna seniorów (klasa B), druga 
drużyna (klasa C), juniorzy (klasa terenowa), trampkarze (klasa terenowa). 

 

SPARINGOWA NADZIEJA 

    Dzień później piłkarze ze Stronia pojechali do Kłodzka na ko-
lejny sparing. Tym razem mierzyliśmy się z kłodzką Nysą. Rywal 
na pewno ciężki i wymagający. Drużyna, ze stolicy Powiatu 
kłodzkiego w obecnym sezonie jest liderem wałbrzyskiej okrę-
gówki. Kłodzka ekipa przegrała tylko raz, a na swoim koncie ma 
38. punktów. W każdej statystyce Kryształ przy liderze wypada 
blado.  Tym bardziej trzeba było się na to spotkanie mobilizować. 
Ambicja i pełne zaangażowanie nie zawiodło biało – niebieskich. 
Pomimo przewagi gospodarzy w posiadaniu piłki to Nasi wypro-
wadzali groźne kontrataki. Po rzucie rożnym wyszliśmy na prowa-
dzenie. Kolejną bramkę dołożył Kowalczyk, który później został 
bohaterem spotkania. Do przerwy prowadziliśmy 2:0 z liderem! 
W drugiej połowie gospodarzom udało się zdobyć gola, jednak to 
tylko podrażniło zawodników trenera Lipkowskiego. Po dobrych 
interwencjach Cieśli, który bronił Naszej bramki w drugiej poło-
wie Kryształ stopniowo przejmował inicjatywę. Głównym 
"aktorem" drugiej części meczu okazał się być Daniel Kowalczyk. 
Ten młody zawodnik jeszcze dwukrotnie pakował piłkę do siatki 
Nysy. Po przepięknych lobach nad bramkarzem z Kłodzka prowa-
dziliśmy 5:1. Taki wynik utrzymał się do ostatniego gwizdka. 
Upokorzenie wyżej notowanego rywala to najlepsza zachęta do 
jeszcze lepszych występów.  
 

NYSA KŁODZKO 1:5 KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE 
SKŁAD KRYSZTAŁU: Gumpert, Hatalski, Stasiak, Zadroż-
ny, Kapusta, Niewiadomy, Cichowicz, Nowik, Sulicki, La-
sota, Kowalczyk. Na zmiany wchodzili: Cieśla, Moskot, 
Sawiński. 
 Pierwszy ligowy mecz w tym roku Kryształ Stronie Ślą-
skie rozegra w Świebodzicach. Spotkanie odbędzie się 24 marca 
o godzinie 15:00. Victoria to wymagający rywal. Obecnie znajdu-
je się w samej czołówce tabeli. Wygrała w tym sezonie już 9 
spotkań, a z boiska schodziła pokonana tylko 3 razy. Na koncie 
Victorii obecnie są 32. punkty. Życzymy piłkarzom ze Świebodzic 
aby po pierwszej kolejce w 2012 roku ilość punktów na ich kon-
cie nie wzrosła.       Bartosz Kuziel 

Fot. Jan Florowski Fot. Jan Florowski 
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    W piątek 9 marca 2012 w Stroniu Śląskim rozegrano 
strefowy turniej do XIII Dolnośląskich Igrzysk LZS w 
tenisie stołowym. Organizatorem  imprezy było Dolnoślą-
skie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzesze-
nie LZS w Kłodzku- reprezentowane podczas zawodów 
przez wiceprzewodniczącego Wiesława Ryczka, oraz  
UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni medalami oraz pamiątkowymi dyplomami, a 
pierwsza dwójka zawodników z każdej kategorii otrzymu-
je prawo gry w finale dolnośląskim w Sulikowie (koło 
Zgorzelca)  01.04.2012. Poniżej zawodnicy Śnieżnika 
którzy zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego, oraz 
punktacja klubów i gmin. 
Młodziczki; 1. Węgrzyn Anna ,2. Węgrzyn Katarzyna 
Kadet; 2.Burek Szymon,  
Junior; 2.Jamróz Remigiusz 
Punktacja klubów: 
● GLKS ‘Orlęta’ Krosnowice 115  
● UKS MLKS ‘Śnieżnik’ Stronie Śląskie 47  
● LZS ‘Sokół; Nowy Waliszów 13  
● Uczniowski Sowiogórski KS Nowa Ruda 2  
Punktacja Gmin: 
● Kłodzko 115 
● Stronie Śląskie 47 
● Bystrzyca 13 

● Nowa Ruda 2   
    Wiesław Ryczek 

 
STREFOWY TURNIEJ  

TENISA STOŁOWEGO 

TERMINARZ ROZGRYWEK  

SPP KRYSZTAŁ STRONIE ŚLĄSKIE 

WIOSNA 2012 

Data klasa  
rozgrywkowa 

godz.     

24.03 KOS 15:00 
Viktoria Świebo-

dzice 
Kryształ 

31.03 

KOS 16:00 Piast Nowa Ruda Kryształ 

TKT 11:00 
Zamek Trzebie-

szowice 
Kryształ 

TKM 11:00 
Huragan Boż-

ków 
Kryształ 

7.04 KOS 16:00 Kryształ Unia Złoty Stok 

14.04 
TKT 11:00 Kryształ MLKS Radków 

TKM 13:00 Kryształ Sparta Ziębice 

15.04 KOS 16:00 
Lechia Dzierżo-

niów 
Kryształ 

18.04 TKM 16:30 Orlik Kłodzko Kryształ 

21.04 

TKM 11:00 Kryształ Włókniarz Kudowa 

TKT 11:00 
Włókniarz Kudo-

wa 
Kryształ 

22.04 KOS 16:00 Kryształ Bystrzyca Górna 

28.04 

KOS 16:00 
Biały Orzeł Mie-

roszów 
Kryształ 

TKM 11:00 Kryształ Zamek Gorzanów 

TKT 11:00 
Zjednoczeni Ści-

nawka 
Kryształ 

1.05 TKM 13:00 Polonia Bystrzyca Kryształ 

3.05 KOS 17:00 Kryształ Jaszkowa 

5.05 
TKM 11:00 Kryształ Piast Nowa Ruda 

TKT 12:30 Kryształ Pogoń Duszniki 

6.05 KOS 17:00 
Zjednoczeni Ści-

nawka 
Kryształ 

12.05 
TKM 11:00 Hutnik Szczytna Kryształ 

TKT 12:30 Hutnik Szczytna Kryształ 

13.05 KOS 17:00 Kryształ Zjednoczeni Żarów 

16.05 TKM 17:00 Kryształ Nysa Kłodzko 

19.05 
TKM 15:00 Nysa II Kryształ 

TKT 11:00 Kryształ KS Polanica Zdrój 

20.05 KOS 17:00 Nysa Kryształ 

26.05 TKM 11:00 Kryształ Trojan Lądek Zdrój 

27.05 KOS 17:00 Kryształ Górnik Boguszów 
Gorce 

30.05 TKM 17:00 ATS Wojbórz Kryształ 

2.06 TKM 11:00 Kryształ Zamek Kamieniec 

3.06 KOS 17:00 Pogoń Pieszyce Kryształ 

7.06 KOS 17:00 Szczawno Zdrój Kryształ 

HISTORIA KRYSZTAŁU cd. 

    Wszystkie te drużyny plasowały się w środkowych 
„rejonach” tabeli rozgrywek swoich klas. Zmienne były 
losy pierwszej drużyny piłkarskiej uczestniczącej w roz-
grywkach klasy B. W roku 1964 drużyna trenowana 
przez Antoniego Kwartnika, a potem Knappa, uzy-
skała awans do klasy A. Po dwuletnim pobycie w tej 
klasie rozgrywkowej zespół osiągał coraz słabsze wyniki i 
w roku 1966 spadł do klasy B. Przyczyną degradacji był 
brak środków finansowych, brak kadry trenerskiej i za-
niedbanie treningowe. Kryzys sekcji piłkarskiej pogłębiał 
się. W roku 1970 drużyna kończy rozgrywki na przed-
ostatnim miejscu i spada do klasy C.    Bartosz Kuziel 

  Źródło:krysztalstronie.futbolowo.pl 
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Znajdź nas na Facebook’u  
Stronie Śląskie– Aktywni z Natury 

PIT W URZĘDZIE MIEJSKIM 

ELEKTROŚMIECI 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w bystrzycy Kłodzkiej  informu-
je, że 16.04.2012r. w godzinach  od 10.00 do 14.00 pracownicy Urzę-
du Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej  będą wydawać druki i przyjmo-
wać roczne zeznania podatkowe w lokalu Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim - sala konferencyjna (I piętro, pokój 17). 

PODZIĘKOWANIA 

 Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B 
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 16 - 17, ostatni 
poniedziałek miesiąca  9 - 10. W dniach 29.03, 04.04, 12.04,  w go-
dzinach 16 - 17 w biurze udzielana będzie bezpłatna pomoc w rozlicza-
niu zeznań podatkowych PIT za 2011 rok. Telefon kontaktowy: 60125-
9900 74 8 141 552. 

SPOTKANIE Z RADNYMI 

BIURO RADNEGO 

    Radny Wiesław Ryczek zaprasza w sprawach samorzą-
dowych do biura przy ul. Kościuszki 61A w każdy pierwszy i 
trzeci poniedziałek miesiąca: 2 kwietnia w godzinach 1800-
1900  i 16 kwietnia w godzinach 1800-1900. 

Radni Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 
Magdalena Laskowska, Zdzisław Pakuła  i Wiesław Ryczek 

zapraszają mieszkańców na spotkanie poświęcone sprawom samorzą-
dowym 24 marca 2012 roku  (sobota) o godzinie 1600 w budynku 

przy ul. Nowotki 14  (dawne przedszkole na Morawce) 
Program spotkania: 
-przedstawienie sprawozdania z dotychczasowej działalności 
-dyskusja nad dalszymi kierunkami działania. 

ODZIEŻ UŻYWANA 

    W piwnicy masz starą pralkę? Zepsuta lodówka zagraca twój strych? 
Masz stary niesprawny komputer i nie wiesz co z nim zrobić? Posiadasz 
w swoim gospodarstwie domowym „Elektrośmieci”? Od 1 marca 201-
2 r. Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim przy ul. 
Dolnej 2a prowadzi zbiórkę zużytego sprzętu. We wtorki i 
czwartki, w godzinach od 8:00 do 13:00 można oddawać urządzenia 
elektryczne i elektroniczne z gospodarstw domowych. Zbiórce podle-
ga tylko i wyłącznie kompletny sprzęt. 

    Szanowni Państwo, jeśli posiadacie odzież, która zawadza szafy i 
jest Wam zbędna. Informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej miesz-
czący się przy ul. Zielonej 5 oraz Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Dłu-
goterminowej mające swoją siedzibę przy ul. Morawka 1 prowadzą 
zbiórkę odzieży używanej.  Ponadto informujemy, że na terenie Stronia 
Śląskiego nie będą wystawione pojemniki na odzież używaną, które 
były obsługiwane przez firmę zewnętrzną.  

 Najserdeczniejsze podziękowania dla mieszkańców, 
którzy pomogli bezinteresownie trzem zagubionym niewia-
stom kiedy złapały „gumę”. Panowie zmienili koło w tempie, 
którego serwis Kubicy by się nie powstydził. Jedyne co mi 
utkwiło w pamięci to stwierdzenie Panów, że będziemy miło 
w s p o m i n a ć  S t r o n i e  Ś l ą s k i e . 
 Rzadko trafia się na tak bezinteresownych i życzli-
wych ludzi. Serdecznie gratuluję miastu takich cudownych 
mieszkańców. I jeszcze raz dziękuję za bezcenną pomoc. I 
życzę wszystkim aby zawsze trafiali na tak niesamowicie 
życzliwych ludzi. W Stroniu i okolicach spotkałam dużo życz-
liwych i pomocnych ludzi ale tym Panom szczególnie chcę 
podziękować za coś jeszcze. Panowie jechali z chłopcem, w 
wieku ok 8-10 lat, szczególnie chciałam podziękować za to, 
że pokazują dziecku te najlepsze zachowania i wartości.
      Asia 

BIURO RADNEGO 


