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"WIELKIE ODKRYWANIE DOLNEGO ŚLĄSKA 2013"  

JUBILEUSZ NAJSTARSZEJ MIESZKANKI BOLESŁAWOWA 

Przypominamy, że z dniem 30.09.2013 r. upływa termin zapłaty za III ratę zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
prosimy kierować na konto bankowe 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. W przypadku 
niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
wygasają. 

Już po raz trzeci Gazeta Wrocławska i 
portale NaszeMiasto.pl przeprowadziły 
plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego 
Śląska, w którym każdy mógł 
wybierać miejsca, miasta i wydarzenia 
warte wyróżnienia. Wiele obiektów z 
terenu naszej gminy znalazło się w 
czołówce rankingu. Do liderów 
rankingu w kategorii "Gastronomia" 
należą: Karczma-Restauracja 
"Puchaczówka" (1 miejsce, 13 
906 głosów) w Siennej oraz Sala na 

Górce (6 miejsce, 1480 głosów) w Stroniu Śląskim, w kategorii "Baza noclegowa": Chata 
Cyborga (3 miejsce, 5581 głosów) z Bielic oraz Pensjonat Rudy (5 miejsce, 1247 
głosów) z Janowej Góry, w kategorii "Atrakcja turystyczna": Podziemna Trasa 
Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu (5 miejsce, 7224 głosy) oraz 
Jaskinia Niedźwiedzia (18 miejsce, 235 głosów) w Kletnie, w kategorii "Miejscowość": 
Stronie Śląskie (3 miejsce, 319 głosów), w kategorii "Wydarzenie" III Rajd Pieszy i 
Rowerowy w Masywie Śnieżnika i Krowiarkach (3 miejsce, 544 głosy), w kategorii 
"Agroturystyka": Kraina Szeptów (765 głosów) w Nowym Gierałtowie i "Nad Stawami"  (507 
głosów) w Kletnie. W dniu 18.09.2013 w Zamku Książ odbyło się uroczyste uhonorowanie 
liderów rankingu. Dziękujemy za wszystkie oddane głosy, wyróżnionym obiektom serdecznie 
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
      M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

    W rocznicę 90. urodzin najstarszej mieszkanki i 
parafianki Bolesławowa, pani Stefanii Łyczko, w 
dniu 31 sierpnia, odbyła się uroczysta msza św., 
podczas której sołtys, Pan Eugeniusz Tarnowski 
wraz z Radą Sołecką i proboszczem, ks. 
Krzysztofem Kaufem, złożyli życzenia w imieniu 
wszystkich mieszkańców, wręczając bukiet kwiatów 
z życzeniami kolejnych szczęśliwych lat życia. 
  Sołectwo Bolesławów 

III RATA OPŁATY ZA ALKOHOL 
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INFORMACJA ZARZĄDU ZWIK SP. Z O. O.  
NA TEMAT ZREALIZOWANEJ INWESTYCJI PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

WE WSI STRONIE ŚLĄSKIE” DOFINANSOWYWANEJ ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH 

    Z dniem 30 sierpnia br. Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. zakończył w planowanym terminie inwestycję pn. „Budowa sieci 
sanitarnych we wsi Stronie Śląskie – obszar I i II”, która obejmowała budowę sieci sanitarnych o łącznej długości 6.566 m i której 
realizacja rozpoczęła się jeszcze we wrześniu ubiegłego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. Decyzja o wsparciu zadania ze środków unijnych została podjęta przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego w marcu 2012 r., a w kwietniu 2012 roku została podpisana stosowna umowa o przyznanie pomocy finansowej 
pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego, a zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Koszt całkowity 
przedsięwzięcia wynosi 1.861.055 zł brutto,  kwota przyznanej pomocy ze środków unijnych to 1.122.009 zł. Wysokość wkładu 
własnego wynosi 391.044 zł, w tym kwota 380.000 zł wniesiona do Spółki przez Gminę Stronie Śląskie w formie dodatkowych 
udziałów podwyższających kapitał Spółki. 

    Projekt został zrealizowany także przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu, który udzielił pożyczek w łącznej kwocie 1.485.000 zł.  

Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego była Firma Usługowa Monika Nowak z Bystrzycy Kłodzkiej.  

        Krzysztof Irzyński, Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o. o.  

SZLAK NARCIARSTWA BIEGOWEGO W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE 

    Wraz z dwoma czeskimi partnerami – Starym Mestem oraz 
Stowarzyszeniem Gmin Orlicko, w latach 2013-2015 Gmina 
Stronie Śląskie będzie realizowała projekt, pt. „Jazda na nartach 
biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Śnieżnik - 
Góry Bialskie”. Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 (wartość całego 
projektu 735 677,60 Euro, w tym wartość zadań realizowanych 

przez Gminę Stronie Śląskie – 230 641,20 Euro, z czego 85% 
zostanie sfinansowane z funduszu unijnego, 10% z budżetu 
państwa, a 5 % z budżetu gminy). W naszej gminie wytyczonych 
zostało 68 km szlaków, z miejscami startu w: Bielicach, Nowej 
Morawie, Kamienicy, Bolesławowie, Kletnie, Janowej Górze i 
Siennej. Szlak ma charakter liniowy (poza Pętlą „Biały Spław” w 

Bielicach i pętlą góry Młyńsko w Kletnie, nie tworzy zamkniętych 
pętli). W tzw. worku bialskim w Bielicach szlak łączy się 
natomiast ze szlakami-pętlami czeskiego ośrodka narciarskiego 
„Snowpark Paprsek” (www.paprsek.net), a na Przełęczy 
Puchacza ze szlakiem czeskiego ośrodka narciarskiego „Sněžník 
Dolní Morava” (www.dolnimorava.cz). W miejscach startu 
przygotowane będą odsnieżane miejsca postojowe oraz tablice z 
mapą przebiegu szlaku. W grudniu gmina zakupi ratrak do 
preparowania śladów oraz skuter śnieżny. Do końca listopada 

szlaki zostaną oznakowane 
w terenie (kolor czarno-
pomarańczowy), a do 
k o ń c a  p a ź d z i e r n i k a 
dostępne będą przewodniki 
oraz mapy z opisem 
szlaków. W zależności od 
warunków śniegowych, 
szlaki będą ratrakowane 
przede wszystkim w 
weekendy w miesiącach 
grudzień – marzec. Przez 
dwa sezony zimowe 
( 2 0 1 3 / 2 0 1 4  o r a z 
2 0 1 4 / 2 0 1 5 )  k o s z t 
ratarkowania szlaków 
(paliwo oraz koszt pracy) 
oraz ich promocja pokryte 
będą z dotacji unijnej. 
Zapraszamy na biegówki!   

Monika Ciesłowska,  
UM Stronie Śląskie 
 

 
Projekt „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický 

Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie” współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 

Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 



S T R .  3  Rok X, Numer CVII 

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

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

STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ W DZIAŁANIU 

SESJA RADY MIEJSKIEJ 

    Lato we wsi Stronie Śląskie minęło pracowicie i wesoło. Grupa Odnowy Wsi oraz panie z 
KGW napisały 3 projekty: do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, do 
Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz do Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Na 
wszystkie projekty otrzymaliśmy dofinansowanie. FLMŚ sfinansował treningi gry w piłkę 
siatkową dla dzieci i młodzieży – prowadził je nasz mieszkaniec, nauczyciel kultury 
fizycznej pan Krystian Ziobro. 
    Kolejnym zajęciem dla dzieci naszej wsi była nauka tańca ludowego prowadzona przez 
panią Mirosławę Kieloch z Nowej Rudy. Dzieci dowożone były do CETiKu. Po ich minach 

widać było zadowolenie, choć 
nauka była wyczerpująca. W 
najbliższym czasie dzieci 
zaprezentują nam tańce ludowe w wersji dziecięcej. Już nie możemy się 
doczekać… 
    Miesiąc wrzesień to czas wyzwań. Na prośbę pracownika Urzędu Miejskiego 
Panie z KGW Stronie Śląskie Wieś podjęły wyzwanie reprezentowania Gminy na 
Dożynkach Powiatowych „Wambierzyce 2013”. Kosztem wielu nieprzespanych 
nocy powstał piękny wieniec dożynkowy doceniony przez komisje - wieniec 
otrzymał wyróżnienie. Tydzień później wieniec zdobył II miejsce w Dożynkach 
Diecezjalnych Diecezji Świdnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej, a KGW otrzymało 
nagrodę pieniężną.  
    Katarzyna Grzelak, Stronie Śląskie wieś 

CO NOWEGO W ZESPOLE  
LUDOWYM „SIEKIERECZKI” 

    Zespół „Siekiereczki”  działa już od 28 lat. Za dwa lata 
zespół będzie obchodził jubileusz 30 lat. Liczymy, że w 
organizacji jubileuszu pomoże nam  Gmina, a może znajdą 
się sponsorzy, którzy zechcą nas wspomóc. W ciągu tych 28 
lat zespół zdobywał różne nagrody, były pierwsze miejsca, 
puchary, wyróżnienia, dyplomy i nagrody publiczności. W 
tym roku wystąpiliśmy na wielu różnych imprezach 
lokalnych i poza lokalnych, począwszy od Wielkiej Orkiestry, 
Stołów Wielkanocnych, Majówki Strońskiej, Obchodach 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wystąpiliśmy podczas 
Jarmarku Piotra i Pawła w Dusznikach-Zdr., podczas 
Odpustu św. Jana Chrzciciela w Nowym Gierałtowie, w 
Przeglądzie Piosenki Ludowej pogranicza „Róża Kłodzka” w 
Pstrążnej k/Kudowy, w Stolcu gdzie za aktywną działalność 
l u d o w ą 
zespół został 
wyróżn iony 
O r d e r e m . 
Z e s p ó ł 
w y s t ą p i ł 
podczas V 
L ą d e c k i c h 
L u d o w y c h 
Z d r o j ó w , 
o ś p i e w a ł 
w i e n i e c 
dożynkowy Sołectwa Stronie Śląskie – Wieś w 
Wambierzycach. Grupa liczy 12 członków, do zespołu 
ostatnio dołączył młody muzyk prowadzący Piotr 
Szczepanek. 
Spotkania zespołu „Siekiereczki” odbywają się w każdą 
środę w godz. 16.00 - 18.00 w CETiKu. Serdecznie 
zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach nowych 
kandydatów, zarówno panów jak i panie, żeby ludowe 
tradycje muzyczne w Naszej Gminie nie zaginęły. 
   Michał Gontko-Przewodniczący 

    XXXV sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego obędzie się 30 września 
2013 roku o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Centrum Edukacji, 
Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim, przy ul. Kościuszki 18. 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 
I  część sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Uroczyste wręczenie tytułów „HONOROWY OBYWATEL GMINY 

STRONIE ŚLĄSKIE”. 
II  część sesji: 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego. 

5. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śląskim na temat innowacji programowo-organizacyjnych szkoły. 

6. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze 2013. 
7. Rozstrzygnięcie Konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie Stronie 

Śląskie.  
8. Ustanowienie sztandaru Gminy Stronie Śląskie oraz łańcuchów 

władzy Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i 
Burmistrza Stronia Śląskiego a także regulaminu ich używania. 

9. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Stroniu Śląskim oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania. 

10. Określenie zasad zwrotu wydatków na zasiłki okresowe, zasiłki 
celowe oraz pomoc rzeczową. 

11. Określenie wymagań, jakie należy spełnić przy ubieganiu się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. 

12. Zmiany w budżecie Gminy Stronie Śląskie na rok 2013. 
13. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności 

w okresie między sesjami. 
14. Interpelacje radnych. 
15. Zapytania i wolne wnioski. 
16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej. 
17. Zakończenie XXXV sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego. 
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA  

POBYT W LA MACHINE  

02.09.2013 r., jak co roku spotkaliśmy się wszyscy w 
przedszkolnych salach. W grupie dzieci najmłodszych nie obyło 
się bez łez, ale szybko przekonały się, że w naszym Przedszkolu 
świetnie się bawimy. Dzieci starsze z radością przekraczały próg 
Przedszkola. 
05.09.2013 r., odbyło się zebranie z rodzicami wszystkich 
przedszkolaków, na którym Pani Dyrektor serdecznie ich 
przywitała w naszym gronie. Podczas pierwszej części wybrani 
zostali przedstawiciele grup do Rady Rodziców. Druga część 
zebrania odbywała się w salach, prowadzona przez 
wychowawców. Rodzice omawiali sprawy związane z 
funkcjonowaniem grup w roku szkolnym 2013/2014. 
    We wrześniu rozpoczynamy realizację projektu polsko- 
czeskiego „Tęczowe Talenty Przedszkolaka”. Pierwszym 
działaniem zaplanowanym będą warsztaty z czerpania papieru 
dla przedszkolaków. Naszymi partnerami będą dzieci ze Starego 
Mesta. Projekt ma na celu integrację dzieci z Polski i Czech oraz 

rozwijanie dziecięcych predyspozycji i zainteresowań. Będzie on 
realizowany w trzech obszarach: plastycznym, muzyczno- 
tanecznym i teatralnym. 
28.09.2013r., organizujemy piknik „Pożegnanie Lata” na który 
zapraszamy wszystkich mieszkańców Stronia Śląskiego wraz ze 
swoimi pociechami. Gwarantujemy 
świetną zabawę, mnóstwo atrakcji oraz 
smaczny poczęstunek. Mile widziane 
będą uśmiechy na twarzach dzieci i ich 
opiekunów. 
04.10.2013 r . ,  odbędzie s ię 
Pasowanie na Przedszkolaka. W tym 
dniu dzieci oficjalnie wstąpią w grono 
przedszkolaków i uzyskają nazwy grup.  
Wszystkim dzieciom życzymy wielu uśmiechów i radości podczas 
pobytu w naszym Przedszkolu.  
    M. Laska, Przedszkole Miejskie 

    W wyjeździe wzięły udział 
dzieci ze Szkoły Podstawowej i z 
Gimnazjum w Stroniu Śląskim. 
W planie były między innymi- 
zajęcia taneczne w centrum 
spotkań w La Machine, zajęcia z 
judo w ośrodku sportowym Sant 
Leger des Vignes, gdzie 
mieszkaliśmy, zajęcia z graffiti 
prowadzone przez instruktorów z 
Centrum Młodzieży w La 
Machine, zabawy nad jeziorkiem 
w La Machine, zajęcia z grupą 
muzyczną grającą na bębnach, 
całodzienny wyjazd do parku linowego. Zwiedzaliśmy również kopalnię węgla, oraz muzeum przy kopalni, gdzie wykonana była 

wystawa poświęcona Polsce. Uczestniczyliśmy w święcie 
miasta - rocznicy utworzenia muzeum przy kopalni. 

     D. Jezierska 

 

    W dniach 5 - 7 lipca br. w La Machine (Francja), mieście partnerskim 
Gminy Stronie Śląskie, gościła również delegacja ze Stronia Śląskiego w osobach: P. Dariusz Chromiec, P. Gabriela Janiszewska,  
P. Magdalena Laskowska, P. Katarzyna Grzelak, P. Krzysztof Irzyński, P. Celina Chęś-Drańczuk, P. Mikołaj Wrzecioniarz. Celem wizyty 
delegacji były obchody uroczystości 30-lecia Muzeum Kopalni Węgla Kamiennego. Program wizyty obejmował między innymi 
spotkanie w Domu Kultury i Dzikiej Przyrody, zwiedzanie Muzeum Kopalni Węgla w La Machine oraz niektórych regionów Francji.  
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POLSKO – CZESKIE „ODKRYWANIE” 

NAWET PTAK NIE ROBI WE WŁASNE GNIAZDO  

NARODOWE CZYTANIE – ALEKSANDER FREDRO 

    Kontynuując Narodowe czytanie, w tym roku 7 września, Prezydent RP 

Bronisław Komorowski zaprosił wszystkich Polaków do lektury dzieł 

Aleksandra Fredry, najwybitniejszego  polskiego komediopisarza, poety, 

autora pamiętników, od którego narodzin mija właśnie dwieście 

dwadzieścia lat. 

    Ideą Narodowego Czytania jest przypominanie o tym, że bez względu 

na wiek, płeć czy status społeczny Polaków formują te same lektury. 

Wspólne czytanie wybitnych autorów piszących fantastycznie o Polakach 

i Polsce wzmacnia nasze poczucie jedności. 

    Również uczniowie Szkoły 

Podstawowej razem z p. Anną 
Pruchnicką Kutelą uczestniczyli w 
Narodowym Czytaniu, które w 
Stroniu Śląskim odbyło się w 
Bibliotece Miejskiej pod opieką p. 
Alicji Witczak i p. Anny Obajtek. 
Dzieci przedstawiły inscenizacje do wierszy Fredry oraz czytały przygotowane teksty. 
Opiekunowie również włączyli się w czytanie Fredry. Wszyscy bawili się znakomicie!  

    W dniu 9 września br. w 
Bolesławowie odbyła się polsko – 
czeska wycieczka podsumowująca 
realizację projektu „Aktywni z 
natury – rozwój i promocja 
produktów turystycznych w 
Masywie Śnieżnika”. W wycieczce wzięło udział 60 osób – dzieci ze szkół podstawowych w Starym Meste oraz 

Stroniu Śląskim oraz lokalnych organizatorów turystyki (pracownicy punktów informacji turystycznej, przewodnicy oraz lokalni 
działacze). Uczestnicy zostali podzieleni na kilka polsko-czeskich zespołów. Każdy zespół miał za zadanie przejście i rozwiązanie gry 

terenowej – tzw. questu, pt. 
„Śladami praskiego mincerza po 
Bolesławowie”. Wycieczka służyła 
promocji gier terenowych, które 
stworzone zostały podczas realizacji 
projektu – głównie z myślą o 
turystyce szkolnej i rodzinnej. 
Mimo nie najlepszej pogody, 
uczestnicy mile spędzili czas. 
Przypominamy, że teksty wszystkich 
gier dostępne są na www.stronie.pl 
(Zakładka: Turystyka/Informator 
turystyczny), a także w CETiKu, w 
PTTK oraz w Urzędzie Miejskim 
(pok.11). Życzymy udanej zabawy! 
M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

Projekt „Aktywni z natury – rozwój i promocja produktów turystycznych w Masywie Śnieżnika” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „Przekraczamy granice” 

    W związku z dużą ilością śmieci, jakie 
pozos taw iane są pr zez  o soby 
korzystające z miejsc odpoczynku na 
gminnym szlaku pieszym nr 1 „Wokół 
Stronia Śląskiego”, zwracamy się z 
prośbą – szczególnie do młodzieży – o 
zabieranie plastikowych butelek, 

kartonów po sokach i innych śmieci ze sobą lub korzystanie z 
najbliższych koszy na śmieci.  Jeśli zagospodarowywanie szlaków 

poprzez tworzenie na nich miejsc odpoczynku ma oznaczać 
pojawianie się przy nich dzikich śmietnisk, być może lepiej wcale 
nie zagospodarowywać szlaków? Biorąc pod uwagę duże 
zapotrzebowanie na nowe trasy piesze w gminie oraz brak 
kultury u osób, które korzystają z przygotowanych ławeczek i 
ławostołów – pytanie wydaje się zasadne. Prosimy o wykazanie 
się większym rozsądkiem i o szanowanie miejsc, które mają 
służyć nam wszystkim dla rekreacji i wypoczynku.  
   M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 
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WRĘCZENIE NAGRODY „ŚNIEŻNIK” 

KONKURS PLASTYCZNY  
„RYSUJĘ PROW 2007-2013” 

    Zachęcamy uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie 
plastycznym „Rysuję PROW 2007-2013” -II 
edycja. Celem konkursu jest promocja działań 
wdrażanych przez Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 
2007-2013). Konkurs adresowany jest do uczniów dolnośląskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych w gminach realizujących 
projekty w ramach działań PROW 2007-2013 wdrażanych przez 
Samorząd Województwa. 
    Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej promującej 
inwestycje zrealizowane w ramach działań PROW 2007-2013 wdrażanych 
przez Samorząd Województwa. Technika dowolna: grafika, rysunek, 
akwarela. Komisja konkursowa oceni pracę i przyzna atrakcyjne nagrody 
zarówno dla autorów najlepszych prac jaki i szkół, w  których uczą się 
laureaci. 
Całkowita wartość nagród w konkursie wyniesie 30 000 zł brutto. 
WAŻNE DATY: 
• do 4 października 2013 r. należy zgłosić udział szkoły w konkursie, 
• do 5 listopada 2013 r. należy przesyłać prace plastyczne uczniów do 
UMWD, 
• do 18 grudnia 2013 r. – rozstrzygnięcie konkursu. 
Zapraszamy do udziału w konkursie! 
Więcej informacji na stronie http://www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce 
rozwój obszarów wiejskich. 

    Młodziczka, Anna Węgrzyn wygrywa I WTK Juniorów w Brzegu 
Dolnym- 15.09.2013.  
Zawodnicy klubu sportowego „Śnieżnik” zainaugurowali sezon w tenisie 
stołowym w bardzo dobrym stylu. Juniorki: I miejsce-Anna Węgrzyn, III 
miejsce Katarzyna Węgrzyn, IX miejsce Aleksandra Ciura, X miejsce Alicja 
Borszowska.  
Juniorzy: IV miejsce  Remigiusz Jamróz, XII miejsce Daniel Majewski, XX 
miejsce Bartosz Adamczewski.  
    Informuję, że po usilnych staraniach udało mi się załatwić sprzęt 
sportowy - po MISTRZOSTWACH EUROPY W GDAŃSKU w tenisie 
stołowym w 2011 r. tj., stoły, płotki, liczniki, stoliki, na sumę 15 000 zł. 
Sprzęt dzięki uprzejmości jednego z rodziców został przywieziony na halę 
sportową w Stroniu Śląskim. 
   L. Kawa Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu   

    W sobotę, tj. 21 września Burmistrz Stronia Śląskiego 
wraz z Sołtysem Nowego Gierałtowa Panem Zbigniewem 
Drausem odebrali nagrodą dla Nowego Gierałtowa za 
zajęcie II miejsca w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. 
    Uroczystość finałowa konkursu PIĘKNA WIEŚ 
DOLNOŚLĄSKA organizowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego odbyła się w 
Goworowie - gmina Międzylesie.  
Ceremonia  rozpoczęła się o godz. 11.00 mszą świętą, a 
następnie uroczysty spacer po wsi i prezentacja 
zrealizowanych projektów i działań w Goworowie. Po 
spacerze nastąpiło wręczenie nagród w kategoriach 
„Najpiękniejsza wieś”, „Najlepszy start w Odnowie Wsi”, 
„Najpiękniejsza zagroda”, „Najlepsze przedsięwzięcie 
Odnowy Wsi”. 
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90 LAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO  

DOMEK JAK MARZENIE 

    Trwa rok jubileuszu PZŁ organizacji obejmującej swoją 
działalnością nie tylko pozyskiwanie przez myśliwych dzikiej 
zwierzyny ale przede wszystkim jej hodowlę, gospodarkę i 
ochronę. 
Równoległymi działaniami jest kultywowanie tradycji i kultury na 
różnych płaszczyznach np. takich jak: kulinaria, słownictwo, 
obyczaje, ceremonie, muzyka jako część naszego 
niematerialnego dziedzictwa narodowego oraz ubiory, twórczość 
malarska i literacka, meblarstwo i bibeloty, odznaczenia, medale i 
inne wyroby rzemieślnicze (dziedzictwo materialne). Spuścizna ta 
i działalność współczesna ma wyraz w tym jak postrzegają Nas 
Polaków inne narody a PZŁ uważają za organizację wzorcową w 
świecie. 
Od 59 lat Koło Łowieckie „Śnieżnik” jest częścią SUDECKIEJ 
KRAINY ŁOWIECKIEJ obejmującej okręgi: jeleniogórski, legnicki, 
opolski, wałbrzyski i wrocławski. Działają tu obwody hodowlane i 
naukowe ALP, PZŁ oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. Na terenie Krainy występują Parki Narodowe i 
Rezerwaty. 
Społeczna praca myśliwych związana jest z działalnością 
placówek badawczo-naukowych (najznakomitszą w kraju jest 
Czempiń) i Lasami Państwowymi, przyjmując zasadę wyższości 
hodowli zwierząt łownych i ochrony przyrody nad eksploatacją, 
oparta zaś jest na kontynuowaniu wypracowanych i 
ustanowionych przez naszych poprzedników zasadach etyki 
łowieckiej, tradycjach i zwyczajach myśliwskich. 
    SUDECKA KRAINA ŁOWIECKA ma bogate tradycje sięgające 
czasów piastowskich np. zachowane do dziś przywileje łowieckie 
i nazwy miejscowości. Jako najprawdopodobniej najstarsza w 
Europie powstała tu organizacja myśliwska "Zakon Kawalerów 
Orderu Złotego Jelenia" powołana przez ostatniego z Piastów 
Jerzego Wilhelma księcia legnicko-brzeskiego w 1672 r., 
a reaktywowana w 1998 r. jako Stowarzyszenie Ideowe, którego 
celem jest kultywowanie kultury łowieckiej i rozpowszechnianie  
jej zasad.  Z Wrocławia pochodzi najstarszy  w Polsce „Patent 
Łowiecki” wydany w XVIII w. przez księcia biskupa Fryderyka 
Schaffgotscha kwalifikowanemu łowczemu. Historia skutecznie 
spaja Nas z dniem dzisiejszym i pozwala cieszyć się tym co 
najpiękniejsze pamiętając stale, że jesteśmy tylko maleńką 
cząstką środowiska, zobowiązani szanować go i chronić. 

    Za tę właśnie działalność 14.06. br. w Lądku Zdr. podczas 
gali koncertu Zespołu Pieśni Myśliwskiej  „NEMROD” z 
Wałbrzycha i Zespołu Francuskiej Muzyki Myśliwskiej „TROMPES 
DE POLOGNE” z Poznania zostały wręczone medale: „ZŁOTY 
MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ”  Kołu Łowieckiemu „Śnieżnik”, 
„SREBRNY MEDAL ZASŁUGI ŁOWIECKIEJ”  kol. J. Bogiel i kol. J. 
Kruszewskiemu.  Medale „ZASŁUŻONY  DLA ŁOWIECTWA  
WAŁBRZYSKIEGO”  otrzymali  kol. J. Bogiel , kol. T. Barzycki,  
kol. Z. Frodyma.   Prezes koła T. Barzycki otrzymał nagrodę 
książkową za udział w regionalnym konkursie fotograficznym  
„Piękno Łowiska”.  Cywilem, który został uhonorowany  
medalem „ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA POLSKIEGO” była p. 
Halina Kulbicka - nauczyciel SP im. Boh. Westerplatte  w Stroniu 
Śl.- wspaniale od wielu lat  współpracująca  z  członkami K. Ł. 
"Śnieżnik" w Ogólnopolskiej Akcji "Ożywić Pola". 
    Kulminacją jubileuszowych obchodów  będą uroczystości 
huber towsk ie  w Spa le i 
Wałbrzychu-Książu ,których 
również będziemy uczestnikami i 
organizatorami. 
Dzisiejsze myślistwo nie służy 
z a s p o k a j a n i u  p o t r z e b 
materialnych i żywieniowych, 
 a ma przede wszystkim charakter 
ku l tu rowy ,  rek reacy jny  i 
p r z y rodn i c z y  o r a z  wyże j 
wymienione zadania.  I niech ta 
IDEA pozostanie wśród nas 
przekreślając  fałszywe i 
krzywdzące o Nas - myśliwych  
mity i opinie. 
    Z okazji nadchodzącego święta  
św. Huberta wszystkim kolegom  
oraz sympatykom  myślistwa  
życzę wszelkiej pomyślności w 
łowisku i domu.  
Darz  Bór 
Jolanta Bogiel  diana K. Ł. „Śnieżnik” 

    30 sierpnia br. odbyło się uroczyste otwarcie domu spotkań na Wiejskim Placu 
Zabaw i Spotkań w Nowym Gierałtowie. Dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego (wartość całego zadania: 60 tys. zł, w tym 50% wkładu 
własnego gminy), wsparciu Nadleśnictwa i prywatnych sponsorów oraz pracy 
społecznej mieszkańców sołectwa, udało się wykończyć i wyposażyć dom, który 

będzie służył lokalnej społeczności 
o każdej porze roku. W 
uroczystości otwarcia wziął udział 
Pan Sołtys Zbigniew Draus oraz 
Rada Sołecka, proboszcz ks. Maciej 
Oliwa, Pan Burmistrz Zbigniew 
Łopusiewicz, przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego, Nadleśnictwa 
oraz zaproszeni goście i mieszkańcy sołectwa. Panie – mieszkanki sołectwa 
przygotowały pyszny poczęstunek, a wspólnie spędzony czas umiliła muzyka i 
śpiewy. Mieszkańcom sołectwa gratulujemy zakończenia przedsięwzięcia i życzymy 
pomyślności w realizacji kolejnych pomysłów.       

     M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 



Rok X, Numer CVII S T R .  8  

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

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

RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO –  
KONSULTACYJNEGO  

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ WYCIECZKĘ JAKIEJ NIE ZNAMY Z TERENU LGD 

    W miesiącu sierpniu 2013 roku odbyło się 8 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie 
w spotkaniu uczestniczyło 7 osób.  Uczestnicy to  osoby 
uzależnione, osoby pijące szkodliwie oraz problemowo.  
    Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w 
każdy poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. 
    Spotkania w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w 
godzinach od 17.00 – 20.00, natomiast Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 
17.00 do 20.00. 
Telefon Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy w 

godzinach 17.00 do 20.00. 

 

Uzależnienie chorobą emocji 
    W poprzednim odcinku podjęłam próbę opisu istoty „głodu 
alkoholowego” jako jednego z objawów choroby. Drugim 
kluczowym objawem jest  upośledzenie (uszkodzenie, utrata)  
zdolności do picia kontrolowanego.  Co to oznacza dla osoby 
uzależnionej?  
    Warto najpierw odpowiedzieć na pytanie czym jest kontrola?   
Wg Słownika Języka Polskiego kontrola to "porównanie stanu 
faktycznego ze stanem wymaganym", "wgląd", "nadzór".  
Oznacza to, że "kontrola picia" to dokonywanie przez osobę pijącą 
porównania ilości wypijanego lub wypitego alkoholu z ilością 
alkoholu, jaki założyła przed rozpoczęciem picia, że wypije.  Takie 

porównania stają się ważnym źródłem informacji o faktycznych 
możliwościach kierowania własnym postępowaniem.  Jeżeli 
wiadomo, że w danych okolicznościach osoba nie powinna dużo 
wypić, może założyć, że wypije np. jedną lampkę wina lub 
zrezygnuje z tego i nie czuje się źle z tego powodu.  
    Jeżeli jednak mimo zamierzenia wypicia określonej wcześniej 
ilości alkoholu, osoba wypija  go więcej,  gdy nieomal  każdy 
kontakt z alkoholem kończy się upiciem jest to sygnał alarmujący.  
Czym więc  jest utrata kontroli nad piciem? Jak to się dzieje, że 
niektóre osoby po pierwszym kieliszku nie potrafią przestać pić, aż 

do momentu gdy np. skończy się 
alkohol? 
    Brak kontroli w chorobie 
alkoholowej to  brak zdolności do 
decydowania o sposobie oraz ilości 
używanego alkoholu. Osoby 
u z a l e ż n i o n e  p o  o d c z u c i u 
konsekwenc j i  i  prob lemów 
związanych z piciem najczęściej  
próbują ustalać ramy, których będą 
trzymać się podczas picia – kiedy 
będą pić, jak często, w jakich 
ilościach oraz kiedy przestaną.  
Planowanie to  najczęściej kończy 
s ię f iaskiem, ponieważ po 

rozpoczęciu picia alkoholu osoba uzależniona szybko traci kontrolę 
nad sobą i zapomina o postanowieniach. Każde kolejne spożycie 
alkoholu prowadzi do coraz przykrzejszych konsekwencji.  

    Przewędrowałeś teren Lokalnej Grupy Działania pieszo lub 
rowerem? Mieszkasz w fajnym, ciekawym i atrakcyjnym miejscu? 
Jest tam pięknie i wyjątkowo, ale wie o tym niewiele osób? Znasz 
atrakcje, których nie uwzględnia żaden przewodnik turystyczny? 
A może na nowo odkryłeś te miejsca, które każdego dnia 
zadeptują znużeni turyści? Pokaż nam urok i niepowtarzalny 
klimat naszych lokalnych krajobrazów. Opowiedz nam historię 
związaną z miejscami, do których warto wracać na terenie naszej 
LGD i stwórz razem z nami niepowtarzalny przewodnik, jakiego 
do tej pory nie było. 
    Z nadesłanych prac zamierzamy przygotować poradnik, pełen 
humoru, przygód, anegdot, zasłyszanych historii i własnych 
opowieści z twoich wypadów, rajdów i niezapomnianych 
wycieczek po terenie LGD. Na pewno niejedna atrakcja warta 
opisania czai się tuż za rogiem, w twoim otoczeniu lub 
miejscowości. Pomóż nam przybliżyć turystom, jak i 
mieszkańcom ciekawe miejsca, historie oraz postacie związane z 
terenem LGD. 
Propozycje do konkursu powinny być przesyłane w formie 
elektronicznej lub papierowej. Propozycja powinna zawierać 
program wycieczki wraz z opisem ciekawych miejsc i atrakcji, do 
programu należy dołączyć mapkę ze wskazaniem trasy, zdjęcia 
inne dokumenty obrazujące atrakcyjność proponowanej 
wycieczki. 
Zgłoszenie i prace (max. 3) do konkursu należy przesłać drogą 
elektroniczną na adres dorota@kws.org.pl, drogą pocztową na 

adres Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 
Działania Lutynia 24, 57-540 Lądek Zdrój lub dostarczyć 
osobiście do biura Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna 
Grupa Działania (Plac Staromłyński 5 w Lądku-Zdroju - budynek 
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku Zdroju) w wersji papierowej 
lub elektronicznej.  
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje na podstawie 
formularza zgłoszeniowego do dnia 11 października 2013 r. o 
godz. 15.30 (decyduje data i godzina wpływu do Organizatora).  
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.kws.org.pl. 
 

PLANOWANY KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW 

Osoby i organizacje pozarządowe zainteresowane ubieganiem się 
o dotacje w ramach tzw. „Małych projektów” (dotacje unijne z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013) 
zachęcamy do obserwowania strony internetowej Fundacji 
Kłodzka Wstęga Sudetów www.kws.org.pl, gdyż na przełomie 
października i listopada planowany jest kolejny nabór wniosków. 
Osoby zainteresowane złożeniem wniosków zapraszamy do 
skorzystania z bezpłatnych usług doradczych świadczonych w 
biurze fundacji: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek Zdrój (pon-pt, 
godz. 8-16). Prosimy o wcześniejsze umówienie daty i godziny 
spotkania, najlepiej telefonicznie 74 814 81 59 lub mailowo: 
biuro@kws.org.pl, kws@kws.org.pl. 



S T R .  9  Rok X, Numer CVII 

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

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

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT”  

    Klub Honorowych Dawców Krwi „Brylant” zaprasza na 
przygodę z honorowym krwiodawstwem. Zostań krwiodawcą! 
Na Twoją krew i osocze czekają tysiące chorych – poczekalnie 
życia, białe kitle. Szum pośpiechu, poczekalnia – ciastka kawa - 
już za chwilę tam za drzwiami jedna ich połączy sprawa, tylu 
chętnych tam przybywa, rzadko kto się tym przejmuje. Po 
oddaniu znowu wyjdą nie czekając na dziękuję. 
Szklana ścianka w niej otworek, tutaj szybko czas ucieka, za tą 
szybką cieknie życie na które, ktoś tam czeka. Butla pełna kto 
następny? - gest wdzięczności ściska usta. Jeszcze tylko dwie 
kobiety, zaraz salka będzie pusta. To nie koniec, jutro rano 

znowu przyjdą nowi dawcy Oni wiedzą, że ktoś woła oczekując 
swego zbawcy. Białe kitle, szmer powagi, czujne oczy personelu 
– ludzie dzielmy się tym darem – bo zostanie nas niewielu. 
Informujemy, że krew jest tkanką złożoną z komórek krwinek 
czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części 
płynnej krwi zwanej osoczem. W krwioobiegu dorosłego 
człowieka krąży około pięciu litrów krwi. Krew można oddawać 
co osiem tygodni w ilości do 450 ml, jednak nie częściej niż 
sześć razy w ciągu roku. Osocze można oddawać metodą 
plazmoferezy co dwa tygodnie, jednak nie więcej niż piętnaście 
litrów w ciągu jednego roku.  

    Szanowni Państwo informuję, że w miesiącu sierpniu 2013 r. 
strażnicy miejscy udzielili 16 pouczeń za wykroczenia porządkowe 
i 3 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również  5 
mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe. 
    W trakcie 21 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, 
rejony bloków mieszkalnych, parkingi samochodowe (w ramach 
akcji parkingowej „Czy chciałbyś być na naszym miejscu”), rejon 
ulicy Zielonej, CETiK, boisko „ORLIK”, rejon parków miejskich 
(zabezpieczenie uszkodzonej kładki dla pieszych), Urzędu 
Miejskiego oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do 
dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną 
uwagę zwracali na młodzież w tym nieletnią w godzinach 
wieczornych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia 
mienia, zaśmiecania, wybryków chuligańskich oraz osób 
spożywających alkohol w rejonach sklepów. Kontrolą, w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje” objęli także rejony 
zalewu w Starej Morawie, szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych (patrole rowerowe).  
    Funkcjonariusze wykonali 5 wywiadów środowiskowych oraz 
udzielili 5 asyst dla pracowników Urzędu i Policji. W ramach 
kontroli złożonych deklaracji  na wywóz odpadów skontrolowali 
posesje w Stroniu Śląskim.  
    W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób 
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone 
uświadamianiem problemu dotyczącego trzymania zwierząt i 
sprzątania po nich. W miesiącu sierpniu funkcjonariusze przyjęli 
28 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o 
interwencję. 
    W miesiącu lipcu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 21 
patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju 
i bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również 
przyległe miejscowości. Podczas patroli w ramach akcji 
„Bezpieczne wakacje” dokonywali kontroli parków miejskich, wiat 
przystankowych, rejonu osiedli mieszkalnych oraz kąpieliska w 
Starej Morawie oraz jaskini w Kletnie.  
     Dodatkowo  w trakcie wspólnych służb podejmowali 8 
interwencji porządkowych oraz doprowadzili do miejsca 
zamieszkania jedną osobę nietrzeźwą. 
    W dniu 17.08.2013r zabezpieczali wspólnie z funkcjonariuszami 
Straży Granicznej imprezę plenerową „POLSKO-CZESKA 
STROŃSKA DREZYNIADA”, która przebiegła bez zakłóceń.  
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 42 patrole, z czego 20 pieszo, 
10 rowerowych i 12 samochodem.  
 
   J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej  

Pojawiają się wyrzuty sumienia, ponieważ „impreza” kończy się 
nie tak, jak osoba uzależniona to planowała. Gdy osoba  
rozpoczyna  picie, lecz nie panuje nad tym, gdzie ani w jaki 
sposób się ono zakończy, oznacza to dla niej utratę  kontroli nad 
piciem. Jednak potrafi mimo wszystko regulować przebieg picia 
(oczywiście nie zawsze), a nawet jakiś czas powstrzymać się od 
spożywania alkoholu, jednak utrata kontroli prędzej czy później 
znowu się pojawia. 
    Sprawy te są siłą rzeczy źródłem wielu bolesnych 
nieporozumień. Nierzadko słyszy się jak żona prosi męża, by nie 
pił "za dużo", albo poprzestał na paru kieliszkach... I on obiecuje, 
że tylko toast, że tylko jeden, dwa, bo przecież nie wypada nie 
wypić, ale przyrzeka, naprawdę chce... Tylko, że jeśli jest 
alkoholikiem, a może nim być nie wiedząc o tym, to jest to 
niemożliwe, bo ten pierwszy kieliszek zadziała jak spust karabinu 
maszynowego, wywołującego całą serię.   Bywa i tak, że  zdaje 
sobie sprawę z tej lawinowej reakcji i w danej sytuacji 
postanawia nie pić w ogóle. Rzadko jednak udaje mu się 
wytrzymać nacisk i presję towarzystwa, które robi wszystko by 
namówić go na ten chociaż jeden kieliszek.  
    Czasem  pod presją coraz bardziej zaniepokojonej rodziny, 
chce udowodnić, że potrafi wypić "tylko trochę". I rzeczywiście, 
np. na jakimś przyjęciu wypija tylko lampkę. Ale otoczenie nie 
wie, że wypił już "trochę" przed przyjęciem. lub ma w 
samochodzie butelkę i co jakiś czas wychodzi na zewnątrz, albo 
szybko znika z imprezy, by kontynuować picie w innym miejscu. 
To organizm domaga się alkoholu i to w coraz większych 
dawkach. I nie chodzi  tylko o takie picie, gdy osoba za każdym 
razem zwala się „pod stół”. Może to być picie, które tylko 
utrzymuje określony poziom alkoholu w organizmie bez ostrych 
oznak upicia.  Wprowadza to w błąd środowisko, które traci 
czujność widząc, że takie picie jest "umiarkowane", bo nie 
doprowadza do  ekscesów,  itd. 
    Podsumowując: utrata kontroli polega na niemożności 
konsekwentnego realizowania własnych decyzji dotyczących picia 
lub niepicia alkoholu, trudności w zaprzestaniu rozpoczętego już 
picia (np. „ciągi alkoholowe”, picie „klina”) a często niemożności 
powstrzymania się od rozpoczęcia picia – mimo wcześniejszych 
postanowień. To brak kontroli nad częstotliwością, ilością i  
sytuacjami picia. Opisywany przeze mnie wcześniej „Głód 
alkoholowy” i obecnie „Utrata kontroli” to dwa główne objawy 
choroby alkoholowej, wzajemnie uzupełniające  się. Bo to właśnie 
głód odczuwany nieomal jako przymus picia w celu uzyskaniu ulgi 
spowoduje, że osoba uzależniona ponownie sięgnie po alkohol. 
Mimo, że widzi i czuje, że lepiej jej żyć bez alkoholu. Żeby 
udowodnić sobie i światu, że nie ma problemu - podejmuje próby 
kontrolowania picia. Ale o tym już  w następnym odcinku. 
Zapraszam.            mgr Elżbieta Kordas 
  pedagog Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 
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- 03 października godz. 19.00 (czwartek) - 
"Babski Kabaret" w CETiKu w cenie 50 
złotych. Wystąpią: Barbara Wrzesińska, Lidia 
Stanisławska, Emilia Krakowska. Bilety 
dostępne będą w biurze Centrum od 17 
września w godz. 8-16. 
- 04, 11, 18, 25 października - 
zapraszamy do CETiKu na październikowe 
seanse filmowe, w każdy piątek o godz. 
18.15. Wstęp wolny! Szczegółowy plan 
wyświetleń filmów  jest dostępny na stronie 
www.cetik.stronie.pl. 
- 05 października (sobota) - Rozgrywki 
Sportowe w Stroniu Śląskim (boisko "Orlik", 
hala sportowa). Organizator SPA "Jaskinia 
Niedźwiedzia",  kontakt: tel. 74 8141 604. 
- 05,12,19,26 października (sobota) - 
Jarmark Produktu Lokalnego w Nowym 
Gierałtowie w godz. 12.00-14.00.  W trakcie 
trwania jarmarków można nabyć produkty 
lokalne takie jak: sery, chleby, nalewki, 
dżemy, ciasta. 
- 09,23 października - „Uniwersytet 
Trzeciego Wieku” (nowy semestr 
rozpoczynamy już 9 października ) zajęcia odbywają się co dwa 
tygodnie w środę  w godz. 16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne. 
Szczegółowa informacja o terminach zajęć w biurze Centrum. 
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie dwóch 
zdjęć wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym 
(kwestionariusz osobowy można wydrukować ze strony 

www.cetik.stronie.pl). 
- 12 października 
godz. 16.00 (sobota) - 
CETiK zaprasza na 
koncert pt. "Podniebna 
Kraina Łagodności w 
wykonan iu  Duetu 
Ponad Chmurami" 
Katarzyna Jarzynowska 

i Nikodem T. Jacuk. Są duetem 
wykonującym poezję śpiewaną. W ich 
repertuarze można zauważyć zarówno 
popularne wśród gatunku utwory, jak 
również ich własne aranżacje poetów 
polskich czy zagranicznych. W 
twórczości, którą zaprezentują 
motywem przewodnim jest miłość. 
Polscy artyści, którzy stanowią ich 
fundament to głównie Marek Grechuta, 
Stare Dobre Małżeństwo, czy Dom o 
Zielonych Progach. Bardzo istotna jest 
dla nich także muzyka Leonarda 
Cohena. Wstęp wolny! 
- 16 października (środa) - akcja 
poboru krwi w CETiKu organizowana 
przez KHDK "Brylant" w Stroniu 
Śląskim. 
- 20 października (niedziela) - 
Wycieczka rowerowa z cyklu "GMINA 
AKTYWNA Z NATURY – POZNAJ SOJĄ 
OKOLICĘ". Spotkanie uczestników o 
godz. 9.50 przed halą SPA w Stroniu 
Śląskim, wyjazd na trasę o godz. 10.00. 

Plakat już wkrótce dostępny będzie na stronie 
www.cetik.stronie.pl oraz na tablicach informacyjnych. 
Organizatorzy imprezy SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz CETiK 
zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Informacja o 
rajdzie dostępna: Informacja Turystyczna w Centrum 
Edukacji,Turystyki i Kultury w  Stroniu Śląskim, tel. 74 814 32 
42, e-mail: it.kultura@stronie.pl, 
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w w/w wydarzeniach. 
Szczegółowych informacji o wydarzeniach w gminie Stronie 
Śląskie udziela Informacja Turystyczna w CETiKu, tel. 74 
8143242, 74 8143 205, e-mail: it.kultura@stronie.pl 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony: www.cetik.stronie.pl 
oraz facebooka CETiKu.  
    P. Dywański, CETiK 

WYKAZ IMPREZ W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 

Przed oddaniem krwi lub osocza należy spożyć lekki 
posiłek nie zawierający tłuszczów i wypić nieco 
więcej płynów niż zwykle. 
Pierwszego pobrania, każdy się trochę boi ale 
zupełnie bezpodstawnie, przecież tysiące ludzi 

oddawało krew, 50 lub 100 razy a niektórzy i 150 razy. Nie 
musisz być supermenem aby oddać krew jest to naprawdę 
bardzo proste, a przy tym bezbolesne. Aby wyeliminować ból 
stosuje się specjalnie ostre, profilowane igły, nakłucie nie jest 
bolesne. Przed każdym pobraniem krwi przeprowadza się prosty 
test - na podstawie pobranej próbki krwi, w krótkim czasie, 
można ustalić czy jesteś zdrowy i czy możesz oddać krew. 
Wszyscy dawcy odpoczywają przez 15 minut po pobraniu, a ilość 
oddanej krwi to tylko niewielki procent krwi krążącej w Twym 
organizmie. Większość ludzi po oddaniu krwi przyznaje, że nie 
jest to wcale straszne i Ty z pewnością po oddaniu krwi powiesz 
to samo. Jeżeli naprawdę się boisz możesz przyjść z przyjaciółmi. 
W punkcie krwiodawstwa można oddawać krew grupowo. Nie 
wahaj się oddaj krew, czyjeś życie zależy od Ciebie. 
Klub Honorowych Dawców Krwi „ Brylant ” w Stroniu Śląskim 

zaprasza 16 października w   godz. 10°°-13°° na akcję poboru 
krwi. Krew pobierana będzie w CETIKU – Centrum Edukacji 
Turystyki i Kultury ul Kościuszki 18 (dawny budynek dworca 
kolejowego). 
 
Akcja żywnościowa w Punkcie Konsultacyjnym PCK trwa. W 
miesiącu wrześniu jest do wydania 1,140 kg żywności takiej jak: 
ser topiony, ser żółty, dżem truskawkowy, kasza gryczana, 
makaron. 
Informujemy jednocześnie, że punkt ten będzie czynny od 
miesiąca września w czwartki w godzinach 14°°-16°°. W tych 
dniach można przynosić lub wybierać odzież używaną. Jeśli ktoś z 
państwa nie może dostarczyć odzieży osobiście to proszę 
poinformować nas o tym telefonicznie, wówczas odzież 
odbierzemy samochodem. 
 
Zapraszamy na stronę internetową: www.khdkbrylant.wix.com/
klub, email: khdk.brylant@onet.pl. 
     Jacek M. 
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II AMATORSKI TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO 

 

WARSZTATY W CETIKu 

    Zapraszamy wszystkich grających w tenisa ziemnego do wzięcia 
udziału w drugim Turnieju Tenisa Ziemnego na kortach ziemnych przy 
Hotelu Morawa.   Turniej odbędzie się w dniu 5.10.2013 roku od godz.9. 
W zależności od ilości chętnych turniej zostanie rozegrany jako turniej 
indywidualny lub turniej par deblowych. 
W turnieju wystartują także tenisiści z Starego Mesta w Czechach w 
ramach rozgrywek Polsko-Czeskich. 
    Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez 
Hotel Morawa i Ośrodek Narciarski  Czarna Góra oraz SPA Jaskinia 
Niedźwiedzia. 
    Wpisowe w wysokości 30zł od osoby przeznaczone jest na napoje, 
posiłki, piłki i inne koszty organizacyjne. 
Organizator turnieju Jerzy Rapacz przyjmuje zapytania i zgłoszenia 
chętnych do wzięcia udziału w turnieju do dnia 3.10.2013 r. pod 
numerem tel. 606 241 263, 74 814 32 03. 
Zapraszamy wszystkich na korty.   Jerzy Rapacz 

Serdecznie zapraszany do uczestnictwa w warsztatach  
odbywających się w CETiKu: 

● Warsztaty teatralne: odbywają się we wtorki  w godz. 16.30 – 
18.30 oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00. W warsztatach udział biorą 
dzieci i młodzież 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 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 zajęcia). 

● Warsztaty z hip – hopu: dla dzieci i młodzieży, odbywają się w 
poniedziałki w godz. 16.00 – 17.30. Opłata za uczestnictwo w 
zajęciach wynosi 60 złotych/miesiąc.  

● Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat: zajęcia 
odbywają się w środy w godz. 16.00 – 17.30. Na zajęciach dzieci 
uczą się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny, integrują się 
w grupie.   

● Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów: odbywają się w 
czwartki w godz. 15.30 – 17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest 
bezpłatne. 

● Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odbywają 
się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia  bezpłatne. 

● Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 20.00 – 21.30 oraz 
czwartki w godz. 19.30 – 21.00. Uczestnictwo w zajęciach jest 
płatne -  1,5 godz. - 15 złotych, 1 godz. 10 złotych.  

● „Uniwersytet Trzeciego Wieku”(nowy semestr rozpoczynamy już 
9 października ) zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w środę  w 
godz. 16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne. Szczegółowa informacja o 
terminach zajęć w biurze Centrum. Warunkiem uczestnictwa w 
zajęciach jest dostarczenie dwóch zdjęć wraz z wypełnionym 
kwestionariuszem osobowym (kwestionariusz osobowy można 
wydrukować ze strony www.cetik.stronie.pl). 

● Przy CETiKu działa „Świetlica Środowiskowa” - zajęcia odbywają 
się od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00. Zajęcia 
bezpłatne. 

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych przez 
CETiK dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl lub pod numerem 
telefonów: 74 8143 205 i 74 8143 242. 
     P. Dywański, CETiK 
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artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres  
e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

Rok X, Numer CVII 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 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SENIORA 

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! 

 

TENIS STOŁOWY 

BEZPŁATNY PUNKT TLENOWY  
BIURO RADNYCH 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław Ry-
czek i Zdzisław Pakuła, zapraszają w sprawach samorządo-

wych do Biura przy ul. Morawka 31  
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  

w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700. 
1 października 2013 roku dyżur w biurze pełni  

Magdalena Laskowska. 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR, Wie-
sława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian 
NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i 
Zdzisław PAKUŁA, organizują bezpłatną podstawową ob-
sługę prawną- doradztwo dla mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie. Porad udzielać będzie adwokat z Kancelarii Prawnej w 
Nysie. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 07 października 2013 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). 
● dnia 04 listopada 2013 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 
6 B w Stroniu Śląskim. 
Terminy i miejsce kolejnych dyżurów podawane będą w Nowin-
kach Strońskich. 
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania po-
rad, 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  / świadczenia ZUS-
owskie / w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Ślą-
skim. Informacji udzielać będzie osoba kompetentna.  
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udziela-
nia porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biu-
rem radnego tel. 601 259 900. 

Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne w każdy pierwszy, 
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 17 do 18 w biurze 

przy ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim.  
Najbliższe terminy dyżurów: 7,14,21 października 2013r.  

W nagłych sprawach dotyczących mieszkańców,  
proszę o kontakt pod nr 607-552-713.  

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B, 
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700, 

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

    Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
oddział Rejonowy w Stroniu Śląskim organizuje spotkanie z okazji 

„Międzynarodowego Dnia Seniora”, 
które odbędzie się w dniu 24.10.2013 r. 
o godzinie 1600 w „Dworku Galosa”. 
Osoby chętne proszone są o 
zapisywanie się do dnia 17.10.2013 r. 

w biurze Związku przy ul. Mickiewicza 2. Biuro czynne jest w 
każdy czwartek w godzinach 1000 – 1200. 
Emeryci nie należący do związku płacą 5 złotych wpisowego od 
osoby. 
   Przewodnicząca Krystyna Szuber 

    Zapraszamy na darmową terapię tlenową do Pawilonu Han-
dlowego przy ul. Nadbrzeżna 22 (parter budynku) w Stro-

niu Śl. 

Punkt tlenowy czynny w na-
stępujących godzinach: ponie-
działek – piątek 8-19 , sobota 
– 8-14. 

Zapraszamy serdecznie miesz-
kańców Stronia i okolic. 

 Jarek Michałowski  

    Miło nam państwa poinformować, że Adrian 
Dugiel wychowanek Śnieżnika na PRO TURZE 
juniorów w tenisie stołowym w Brazylii zajął II 
miejsce w grupie. 
         Leszek Kawa, Wiceprezes DOZTS we Wrocławiu 

W ramach akcji „Dolny Śląsk za pół ceny”, 
która będzie trwała od 25.10.2013 do 
27.10.2013 roku Stroński Park Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. oferuje 
obniżone o 50% w stosunku do ceny 
cennikowej bilety wstępu do Jaskini 
Niedźwiedziej w Kletnie. 


