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W TYM NUMERZE: 

STROŃSKA GWIAZDKA 

ZBIORNIK W STAREJ MORAWIE — CHLUBNA INWESTYCJA 

    W dniu 8 listopada w Zamku na 
Skale w Trzebieszowice miała 
miejsce uroczysta gala wręczenia 
statuetek Plebiscytu Sudeckie 
Kryształy.  
    Plebiscyt Sudeckie Kryształy to 
największa impreza gospodarcza, 
promująca przedsiębiorczość w 
naszym regionie. Do konkursu 
zostało zgłoszonych 70 firm i 
instytucji. Wśród nich znalazła się 
Gmina Stronie Śląskie, która w 
kategorii najlepsza inwestycja zajęła 
III miejsce za zagospodarowanie 
zbiornika w Starej Morawie. W imieniu Gminy dyplom odebrał Zastępca Burmistrza 
Stronia Śląskiego Dariusz Chromiec. 
Pierwsze miejsce zostało przyznane równorzędne dla firmy FSB Piekarnia Strzegom oraz 
dla spółki Aqua-Zdrój w Wałbrzychu za budowę centrum rekreacyjno- sportowego. Drugie 
miejsce zajął Średniowieczny Park Techniki w Złotym Stoku.  
 
    Miło jest nam również poinformować, że zbiornik w Starej Morawie został zgłoszony do   
konkursu Przyjazna Przestrzeń Publiczna - DOFA'13 w kategorii nowy bądź 
rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walory krajobrazu. W tym 
konkursie Gmina Stronie Śląskie otrzymała Nagrodę Grand Prix jako inwestycja 
„Turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu rekreacji w Starej Morawie”, której 
autorem projektu jest mgr inż. arch. Jerzy Modlinger. 
    W opinii jury inwestycja otrzymała nagrodę za harmonijne wpisanie architektury 
podkreślającej medytacyjny charakter miejsca z wieżą pośrodku akwenu na tle 
malowniczego górskiego krajobrazu. Doceniono umiejętne zastosowanie prostych, 
współczesnych rozwiązań oraz dialog z regionalną architekturą tworząc wizytówkę dla 
Starej Morawy i okolicy. 

    Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”  
Sp. z o. o. oraz Gmina Stronie Śląskie zapraszają na  
STROŃSKĄ GWIAZDKĘ, która odbędzie się 21 
grudnia 2013 r. (sobota) od godz. 14:00 na 
hali widowiskowo – sportowej 
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” ul. 
Kościuszki 20 a. 
 W programie: 
-   występy artystyczne, 
- spektakl teatralny w wykonaniu   

dzieci ze Stronia Śląskiego, 
-   pokaz gimnastyki artystycznej, 
-   pokaz karate. 
Ponadto kiermasz ozdób świątecznych oraz  
Polsko-Czeski jarmark rzemiosła i rękodzieła. 

Nazwa projektu: „Rozwój działań rekreacyjno - edukacyjnych pod Śnieżnikiem”  

Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Stroniu Śląskim organizuje  
i zaprasza osoby samotne  

i chętne na 
 

KOLACJĘ WIGILIJNĄ 

w dniu 20 grudnia 2013 r.  
o godz. 16.00  w  

DWORKU GALOSA. 
 

Zapisy osobiście lub telefonicznie 
w Ośrodku ul. Zielona 5  

tel. 74/8141 424 
do dnia 19 grudnia 2013 r. 
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PRZETARGI 

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

Lp Położenie Nr  
i pow.  

działki w 
m2 

Księga wieczy-
sta KW Nr 

Opis nieruchomości 
  

Cena 
wywoławcza 
w przetargu 
w PLN brutto 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

Termin przetargu 
godz. 

1. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/114 
41 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia 2013 r. 
godz. 9:00 

2. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/115 
40 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia  2013 r. 
godz. 9:30 

3. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/116 
40 

SW1/0007 
6973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia  2013 r. 
godz. 10: 00 

4. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/117 
40 

SWK/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia 2013 r. 
godz. 10: 30 

5. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/118 
40 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia  2013 r. 
godz. 11: 00 

6. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/119 
39 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia 2013 r. 
 godz. 11: 30 

7. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/120 
39 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia   2013 r. 
 godz. 12: 00 

8. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/121 
39 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia  2013 r. 
 godz. 12: 30 

9. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/122 
39 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia 2013 r. 
 godz. 13 : 00 

10. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/123 
39 

SW1K/000 
76973/3 

6 000,00 600,00 6 grudnia  2013 r. 
 godz. 13: 30 

Nieruchomość  niezabudowa-
na, wchodząca w skład kom-
pleksu dziesięciu boksów 
garażowych w zabudowie 
szeregowej zgodnie  z projek-
tem budowlanym i wydanym 
pozwoleniem na budowę 
boksu garażowego o pow. 
zabudowy  23 m 2.   

Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 
713,00 każdy (dot. działek wymienionych w poz. od 1-10).  
Przeznaczenie: przeznacza się dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi (symbol z planu M.14.MWU).  
Warunki przetargu : 
1. Przetargi odbędą się w dniu 6 grudnia  2013 r. od godz. 9:00 do 13:30 (co 30 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” gotówką lub 
przelewem najpóźniej do  dnia  2 grudnia 2013 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium 
wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta 
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

Lp Położenie Nr 
i pow. działki 

w ha 

KW Nr Przeznaczenie 
i sposób jej  

zagospodarowania 

Obciążenia 
nieruchomości 

Cena wywo-
ławcza w prze-
targu w PLN 

Kwota 
wadium w PLN 

1. 

  

Stary 
Gierałtów 

  

340 
5,7429 

SW1K/000 
43446/0 

Teren zabudowy mieszkanio-
wej  jednorodzinnej, zagro-
dowej i usługowej, użytki 

rolne, tereny leśne  symbol z 
planu 85MN/MR/U, RP, ZL 

Nieruchomość 
jest wolna od 
wszelkich dłu-
gów i ciężarów 

270 000,00 
  

15 000,00 

    Nieruchomość niezabudowana, położona jest w centralnej strefie zabudowy miejscowości, przy głównej drodze przebiegającej 
przez wieś. W północnej części teren przeznaczony jest pod zabudowę, który ma bezpośredni dostęp do drogi asfaltowej. Przez tą  
część przebiegają: napowietrzna linia energetyczna oraz nowo wybudowana linia kanalizacji sanitarnej. Kształt działki nieregularny, 
teren zróżnicowany, przy drodze płaski, od strony południowej stromo odpadający w kierunku drogi. Dojazd drogami gruntowymi 
widocznymi w terenie. W środkowej części działki teren przeznaczony jest pod użytki rolne, od strony południowej graniczy z terenami 
leśnymi. Nieruchomość podlega prawu pierwokupu przez Agencję  Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zmianami). 
Warunki przetargu: 
1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia  2013 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – 
pok. nr 17 (sala konferencyjna).  
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr 340” gotówką lub 
przelewem najpóźniej do dnia  13 grudnia 2013 r.  na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/ 



S T R .  3  Rok X, Numer CIX 

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 
 

REHABILITACJA NA 2014 ROK 

UKOŃCZONE INWESTYCJE 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do przedstawienia oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia dotyczący 
rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w 2014 roku. 
Opis przedmiotu zamówienia - przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji w trzech kategoriach dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w 
roku 2014 w formie : 
1. Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych. Zajęcia będą się odbywać na krytej pływalni, tylko dla osób 

pełnoletnich. Czas trwania zajęć 60 minut. 
2. Prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla dzieci i młodzieży. Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami postawy 

będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej /wyposażonej w odpowiedni do tego sprzęt /w 3 grupach wiekowych do ukończenia 
18 roku życia. Czas trwania zajęć to 45 minut. 

3. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się dla dzieci do 18 roku 
życia z orzeczoną niepełnosprawnością, w salce rehabilitacyjnej jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania zajęć to 45 minut. 

Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2014”, proszę składać do dnia 24 grudnia 2013 roku do godz. 1500 pocztą, e-mail na adres: 
opsstronie@pulsar.net.pl; bądź osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5. 
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania. Szczegóły zapytania dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce przetargi, inne.  
Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Małgorzata Lech, nr telefonu 74 8141 424. 

    Zakończono przebudowę odcinka ul. Polnej ok. 450 m i odcinka ul. Sudeckiej ok. 450 m. 
Zadania realizowane były przy udziale środków budżetu państwa i środków Gminy Stronie 
Śląskie. 
    Ulica Polna kosztowała 346 144,51 zł. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 272 000 zł. W 
ramach zadania poszerzono jezdnię do 5 m i ułożono nową nawierzchnie asfaltową na jezdni. 
Wybudowano również chodnik z nawierzchnią z kostki betonowej o powierzchni ok. 100 m2.  
Przy okazji  modernizacji ustawiono pięć nowych latarni ulicznych. Był to ostatni etap 
modernizacji ulicy Polnej. Nowa nawierzchnia jest już na odcinku od ul. Dolnej do oczyszczalni 
ścieków i do stacji paliw. 
    Ulica Sudecka kosztowała 1 159 866,61 zł. Uzyskane dofinansowanie wyniosło 728 000 zł. 
W ramach zadania wybudowano ok. 500 m nowej sieci wodociągowej. Przebudowano ok. 20 
m kanalizacji sanitarnej i ok. 200 m kanalizacji deszczowej. Zbudowano też oświetlenie uliczne. Ustawiono 14 słupów oświetleniowych. 
Ulica ma nową nawierzchnie asfaltową oraz nowy chodnik aż do ulicy Nowotki.   L. Sadowski, UM w Stroniu Śląskim 

Stronie Śląskie  10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłaco-
ne przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od 
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. 

 

    W obu ogłoszeniach dotyczących przetargów koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabyw-
ca. Wysokość postąpienia ustalają  uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
 

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

WIZYTA PARY PREZYDENCKIEJ W POWIECIE KŁODZKIM   

    W dniu 29 października 2013 roku w Teatrze Zdrojowym im. Mieczysławy Ćwiklińskiej w 
Polanicy-Zdroju odbyło się spotkanie Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP wraz z Mał-
żonką Anną Komorowską ze społecznością lokalną  Powiatu Kłodzkiego. Samorząd Gminy 
Stronie Śląskie reprezentowali m.in. :  
Ryszard Suliński – Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza , 
Krzysztof Irzyński – Prezes Zarządu ZWIK Sp. z o.o., Stanisław Haczkiewicz – Prezes Zarządu 
Czarna Góra SA., Mieczysław Krywieńko – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój.  
    W czasie oficjalnego spotkania przewidziano wystąpienie Starosty Kłodzkiego połączone z 
prezentacją multimedialną o wybranych walorach powiatu oraz przemówienie Prezydenta RP, 
który zadeklarował się przyjeżdżać na narty także w Sudety. Po oficjalnych wystąpieniach 
nastąpiła część nieoficjalna, bez mediów, podczas której Dariusz Chromiec podziękował Pani 
Annie Komorowskiej za objęcie  Honorowym Patronatem XVI Tradycji Spotkań Wielkanocnych 
Ziemi Kłodzkiej, które odbyły w Stroniu Śląskim 16 marca br.  Ponadto w imieniu władz samorządowych zaproszono Parę Prezydencką  
RP do odwiedzenia strońskiej ziemi. 
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SPRZEDAM 

ZAPOMNIANY POMNIK 

SUPERAKTYWNA WIEŚ 

WIEŚCI Z BOLESŁAWOWA 

    W dniu 17 października 
mieszkańcy Bolesławowa 
zebrali się na wspólnym po-
rządkowaniu naszej wsi. Po-
grabiono opadłe liście w ryn-
ku, posprzątano śmieci. W 
ten sposób udowadniamy, że 
nie tylko gdy wszystko kwit-
nie może być ładnie. No i że 
tytuł najładniejszej wsi w 
gminie nie został przyznany 
na darmo. 

    Z funduszu sołeckiego został zakupiony całoroczny, kamienny stół do 
tenisa stołowego. Ustawiony został przy boisku sportowym w Bolesławo-
wie. Zapewne w przyszłości rozegrany zostanie tu niejeden amatorski 
turniej ping-ponga. 
     Sołectwo Bolesławów 

    GRUPA SUPERAKTYWNA WIEŚ 
otrzymała dofinansowanie z FLMŚ do 
projektu pt. „ Skrzyknijmy się, 
porzućmy rutynę, stwórzmy sołecką 
rodzinę”.  
W ramach projektu odbyły się: 
1) warsztaty nauki gry w piłkę siatkową 
prowadzone przez mieszkańca wsi K. 
Ziobro. Efektem spotkań był mecz 
towarzyski z grupą młodzieży Sołectwa 
Strachocin. Goście pokazali wspaniałe 
umiejętności gry w siatkę. 
2) warsztaty wikliniarskie prowadzone 
przez Pana Zdzisława Kwasek. Uczestnicy poznali technikę 
wyplatania koszy oraz innych wyrobów z wikliny. Odbyły się także 

prace w terenie. Jedną z głównych było 
wykonanie imitacje „wieży na Śnieżniku” 
zaprojektowanej przez jednego z 
uczestników warsztatów. Dodatkowo 
zrobiono kilka dekoracyjnych płotków 
wiklinowych. 
3)  Dziec i  z  naszego Sołectwa 
uczestniczyły w nauce tańca ludowego. 
Zakończeniem warsztatów był ich 
występ podczas festynu „Grzybomania”. 
4) W takcie „Akcji sprzątania wsi” dzieci 
bardzo chętn ie zbierały śmiec i 
rywalizując w napełnianiu worków. 

Sołectwo  
Stronie Śląskie 

    Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej 
„Kruszynka” (TPDBL) od co najmniej 2 lat aktywnie podnosi 
atrakcyjność terenu, na którym statutowo działa. Działanie to 

jednoznacznie wpisuje się w ideę i regionalny program Odnowy 
Wsi na Dolnym Śląsku. 
    Są to m.in. gruntowne remonty zaniedbanych kapliczek przy-
drożnych, mała architektura w miejscach atrakcyjnych widokowo, 
tablice informacyjne dla turystów czy, we współpracy z czeską 
gminą Uhelna, przypomnienie o historii nieistniejącej od dawna 
wsi Hraniczki (patrz: informacja w październikowych „Nowinkach” 
o odsłonięciu krzyża), której specyficzny pejzaż sam w sobie jest 
atrakcją dla mieszkańców po obu stronach granicy. 
    W ten kierunek aktywności TPDBL wpisuje się odsłonięcie po-
mnika – obelisku w Nowym Gierałtowie, które miało charakter 
dwuwymiarowy. Pierwszy to liturgiczne poświęcenie celebrowane 
przez ks. Proboszcza Macieja Oliwę i rozwiązanie wstęgi przez 
sołtysów Starego i Nowego Gierałtowa, p. Krzysztofa Sobonia i p. 
Zbigniewa Drausa, w obecności klasy mundurowej ZSS ze Stro-
nia, strażaków ze Starego Gierałtowa i mieszkańców Doliny. Uro-
czystość odbyła się 26 października b.r. 
    Drugi wymiar odsłonięcia, to wydobycie tego monumentu z 
praktycznego niebytu w postrzeganiu go przez mieszkańców Doli-
ny i turystów. Ten ponad 2 - metrowej wysokości kamienny mo-
nolit utracił swoją „twarz” (tablicę z epitafium) prawdopodobnie 
wkrótce po zakończeniu II wojny  światowej. 

    Gmina Stronie Śląskie 
oferuje do sprzedania 
używany żeliwny kocioł 
centralnego ogrzewania 
Rapido F 210/9 NT 160-
180KW wraz z osprzętem. 
Zasilany olejem opałowym.  
Data produkcji: 2004 r. 
Powierzchnia grzewcza: 
1000 m2. 

 
Cena: 10.000,00 zł.  

słownie: dziesięć tysięcy złotych (do negocjacji). 
Szczegóły informacji w Urzędzie Miejskim w Stroniu 

Śląskim ul. Kościuszki 55 Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12  

tel. 74 811-77-41. 
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GOSPODRKA ODPADAMI 

Od 6 listopada funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych - PSZOK, przy ul. Dolnej 2a (teren Zakładu 
Komunalnego) 57-550 Stronie Śląskie. GODZINY OTWARCIA 
PSZOK: w każdą środę i piątek w godzinach od 1000 - 1800 
oraz w pierwszą sobotę miesiąca  w godzinach od 800 – 1400, 
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Odpadami, które mogą być przekazywane bezpłatnie do Punktu 
są: 
● zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 

akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
ulegające biodegradacji inne niż zielone, papier i tektura, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania ulegające 
biodegradacji, leki i chemikalia, w tym opakowania po 

chemikaliach – w każdej ilości, 
● odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 Mg na 

miesiąc, 
● zużyte opony – w ilości do 5 szt. na miesiąc, 
● odpady zielone – w ilości 0,1 Mg na miesiąc. 
Dostarczenie odpadów do punktu pozostaje w obowiązku 
mieszkańca! 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, BUDOWLANE CZY ZUŻYTY 
SPRZĘT ELEKTRYCZNY WYSTAWIONE PRZY KONTENERACH, 
POZA TERMINAMI WYSTAWEK, NIE BĘDĄ ODBIERANE!  
Obowiązki właścicieli nieruchomości:  
-  wystawianie pojemników w dniu odbioru odpadów 
- czytelne oznakowanie nieruchomości. 

    Powiadamiamy, że na Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 25 listopada zaplanowano zmianę uchwał związanych z gospodarką 
odpadami. Najważniejsze zmiany to: 
- dopuszczenie odbioru odpadów na zgłoszenie w terminach innych niż wynikające z harmonogramu, zgłoszenie będzie przyjmowane 
bezpośrednio w firmie Veolia, odpłatność uiszczana do firmy – bez pośrednictwa Gminy, 
- stawka za odbiór odpadów zostanie obniżona do 15 zł za odpady zmieszane i 13 zł za odpady segregowane. 
- w związku ze zmianą ceny wszyscy mieszkańcy będą zobowiązani do 15 stycznia 2014 r. złożyć nowe deklaracje (na podstawie art. 
6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2012.391 j.t. ze zmianami), 
- w przypadku wspólnot i spółdzielni deklaracje powinni złożyć zarządcy nieruchomości – za wszystkich mieszkańców zbiorowo.  
         I. Dziuba, UM w Stroniu Śląskim 

Postawiono go w 1922 roku na cześć mieszkańców okolicznych 
wsi poległych na frontach I wojny światowej. Oryginalnego zapi-
su (oczywiście w języku niemieckim) nie zdołaliśmy ustalić. 
    Umieściliśmy na obelisku 2 tablice z napisami obejmującymi 
oryginalne przesłanie z 1922 roku w szerokim kontekście XX – 
wiecznej  historii Europy oraz moralitetem z wiersza C. K. Norwi-
da. Uporządkowaliśmy też przyległości pomnika. 
Poza pracą miejscowych wolontariuszy i odpowiedzialnych za 
projekt członków Zarządu TPDBL, decydujące o jego powodzeniu 
było dofinansowanie przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika i 

Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Niebagatelne też było wsparcie przez 
p. Henryka Majkę ze Stronia. 
Uroczystość z dnia 26 października zakończyła się na sali w stoją-
cym nieopodal pensjonacie „Kraina Szeptów” prelekcją p. Dariusza 
Jesionowskiego oraz poczęstunkiem. 
Obok naszego pomnika postawiliśmy tablicę z aktualnymi zdjęcia-
mi zachowanych monumentów z 12 miejscowości byłego powiatu 
Bystrzyckiego. Zachęcamy do ich obejrzenia. 
  Członek Zarządu TPDBL „Kruszynka” 
   Ryszard Kaliński 

    W ramach ogólnopolskiej Akcji "Ożywić Pola-Rok Trznadla" w dniu 19 października o godz. 14:00 na terenie sołectwa Stronie ŚL.-
Wieś w świetlicy  odbyło się spotkanie, gdzie dzieci i dorośli - 12 osób /Grupa Inicjatywna Odnowy Wsi Dolnośląskiej /dowiedzieli się 
np. co to są  rośliny łąkowe, krzewy i rośliny zielone lasów, rośliny lecznicze  i ... " Co w trawie piszczy"? Słowo mówione poparte zo-
stało  ilustracjami z Encyklopedii Przyrody "Skarby polskiej natury". 
     Piękna słoneczna pogoda pozwoliła zobaczyć rośliny w naturze - na łące i na skraju lasu  oraz dowiedzieć się co to jest EKOTON. 
Słuchano śpiewu ptaków, zbierano poznane  z książek, ostatnie jesienne kwiaty oraz oglądano przez  lornetkę krajobrazy swojej wsi.  
Podsumowaniem było namalowanie wybranej rośliny w siedlisku. A wszystko dotyczyło tak ważnej sprawy "Czy powinno dokarmiać  się 
dzikie zwierzęta?". 
    Inna pracę wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej im. Boh. Westerplatte  kl. II A i V A  / 38 osób / z wych. paniami H. Kulbicką i D. 
Jezierską  5 listopada na Płoszczynie w "Europejskim Lesie".   Jeszcze ciągle posadzone 8 lat temu na obszarze 0.5 ha drzewka trzeba 
zabezpieczać przed zgryzaniem bo  „nie uciekły spod pyska„ sarnom i jeleniom jak mawiają leśnicy.  Ognisko i oglądanie przez lornetkę  
czeskiej strony Przełęczy Płoszczyny  uwieńczyło 2,5 godzinną pracę. Dziękuję pani Irenie Foremnik ze Śnieżnickiego Parku Krajobrazo-
wego, która opowiadała o nietypowej roślinności w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika oraz podleśniczemu panu Krzysztofowi Ko-
nieczny - Leśnictwo Nowa Morawa, z którym specjalnym środkiem pomalowano pączki wzrostu około 80 drzewkom. 
    6 listopad również był poświęcony  tej samej pracy, tym razem na posesji Przedszkola Miejskiego im. J. P. II w Stroniu ŚL.  Pogoda 
pozwoliła pomalować  przez grupę 5 i 6-latków /25 osób/ wszystkie posadzone w "Roku Kaczki" sadzonki iglaków i drzew ozdob-
nych  /65 szt./  oraz dosadzenie przez gości ze Szkoły Podstawowej  - kl. IV A  /24 osoby/ z  wych. panią  Agatą Michorczyk  45 szt. 
świerków. Całość prac  nadzorował, tłumaczył i pomagał sadzić leśniczy pan Sylwester Tomaszewicz. Dziękuję za cierpliwość i wyrozu-
miałość.  Wszystkie dzieci miały okazję  posłuchać – „po co rosną drzewa?,  jakie bytują na nich ptaszki?,  jakich liści jest najwięcej na 
drzewach?" itp.   W to zadawanie pytań  bawiliśmy się  wszyscy  przez pół godziny.                                       
    Teraz do końca roku  2013 r.  planowane są  we wszystkich placówkach oświatowych  spotkania, konkursy, zabawy z myśliwymi, 
leśnikami i strażakami, „bo jeśli nie teraz to kiedy ?"  dzieci i młodzież nauczą się  SZACUNKU  DO PRZYRODY I BYCIA JEJ ŚWIATŁĄ 
CZĘŚCIĄ? 
            Z myśliwskim pozdrowieniem! Darz Bór Jolanta BOGIEL  -  DIANA  K.Ł " ŚNIEŻNIK” , Koordynator Akcji w Gminie Stronie Śl. 

KOŁO ŁOWIECKIE „ŚNIEŻNIK” 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 

WIEŚCI ZE ŻŁOBKA 

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA  PASOWANIE PRZEDSZKOLAKÓW  
W „BAJLANDII” 

    Po raz drugi w naszym żłobku odbyła się uroczystość „PASOWANIA NA 
OBKOWICZA″. 
Pasowanie dzieci z grupy : „Kaczuszki″ odbyło się dnia 30 października 2013 r. 
Był to  ważny debiut dzieci. Maluchy podeszły do tego przedsięwzięcia z entu-
zjazmem. Niezwykle fascynujące było zobaczyć na twarzach rodziców zadowo-
lenie i dumę ze swoich małych pociech. 
Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był akt ślubowania  dokonany przez 
samą Panią Dyrektor. 
Każdy maluszek otrzymał słodki upominek na dobry początek edukacji i adap-
tacji w żłobku. Rodzice mogli zobaczyć prezentację multimedialną ukazującą 
codzienność w żłobku. 
Gratulujemy rodzicom tak wspaniałych pociech, a dzieciom życzymy wielu 
wspaniałych chwil w naszym żłobku. 
       Żłobek Miejski 

28 października odbyła się pierwsza część warsztatów tanecz-
nych w ramach projektu „Tęczowe talenty przedszkolaka”. Dzieci 
z naszego przedszkola pod okiem instruktora uczyły się podstaw 
tańca „Polka”. Podczas warsztatów dzieci świetnie się bawiły. 

29 października dzieci z grup pięcio i sześciolatków zostały 
zaproszone do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 
w Stroniu Śląskim. Podczas wizyty zapoznały się  z budynkiem i 
pomieszczeniami szkolnymi. 

30 października dzieci z naszego przedszkola udały się na 
Cmentarz w Stroniu Śląskim, gdzie w ramach akcji „Pamiętamy” 
zapaliły znicze pod Krzyżem Misyjnym. 

06 listopada dzieci w ramach współpracy z Nadleśnictwem 
Lądek Zdrój, Kołem Łowieckim „Śnieżnik” i Szkołą Podstawową 
malowały drzewka na terenie naszego przedszkola. 

08 listopada dzieci z zespołu tanecznego „Nutki” zaprezento-
wały w CETiK-u taniec „Polonez” podczas uroczystych obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości. 

19 listopada odbyła się druga część warsztatów tanecznych w 
ramach projektu „Tęczowe talenty przedszkolaka”. 
 
           M. Laska 

    Dzień 23 października był bardzo ważnym świętem w 
„Bajlandii”. Przyjęliśmy 
w poczet naszej braci 
kolejnych przedszkola-
ków. Doniosłego aktu 
pasowania dokonała 
pani Irena Foremnik, a 
przejęte mamy, które w 
komplecie zjawiły się, 
aby obejrzeć swoje po-
ciechy w nowej roli, 
pomogły w przygotowa-
niu słodkiego poczęstun-
ku. Dzieci zaprezentowa-
ły krótki występ, ślubo-
wały godnie pełnić rolę 
przedszkolaków, a na 
koniec otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe. 
      M. Anders 

●    Uczniowie klasy VI „b” Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim w ramach „Edukacji Leśnej” pro-
wadzonej przez Nadleśnictwo Lądek-Zdrój z siedzibą w Strachoci-
nie brali udział w corocznej akcji „Dokarmianie ptaków. 
Dokarmianie ptaków to dostarczanie pożywienia ptakom żyjącym 
na wolności, zazwyczaj w zimie, gdy krótki dzień oraz niesprzyja-
jące warunki (szczególnie marznący deszcz lub mżawka) nie po-
zwalają im wystarczająco zaspokoić głodu.                                                                                       
    Uczniowie w Szkolnym Parku wywiesili mieszankę tłuszczowo-
nasienną-kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa.                                                                       
Opiekunowie akcji: p. Irena Foremnik, p. Łukasz Głowacki-
pracownicy Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego oraz wychowaw-
ca klasy: Maria Zimna. 

●     08 listopada 2013 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim odbył się I etap IX Powiatowego 
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej.                                     
P r z y s t ą p i ł o  do  n i ego  42  u c zn i ów  k l a s  V .                                                                                         
Uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się 
z 20 pytań.         SP                                                            



S T R .  7  Rok X, Numer CIX 

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 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

głodu.                                                                                             

kule z łoju oraz nasion słonecznika, lnu, prosa.                                                                                                                                                                 

Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej.                                     
P r z y s t ą p i ł o  do  n i ego  42  u c zn i ów  k l a s  V .                                                                                                                               

                                                            

Do II  – go etapu zakwal i f i kowano następujących uczniów                                                                           
Przemysław Borecki, Bartosz Janica, Tobiasz Zalot, Filip Prętki, Oliwia Zielińska, Jakub 
Sobolewski, Karolina Bieszke, Oliwia Dąbrówka, Michał Olczyk, Natalia Zając, Anasta-
zja Korpalska, Szymon Kunicki, Izabela Brylska. 

●     Klasa Va wzięła udział w konkursie organizowanym przez Cartoon Network. Zada-
niem uczestników klas było przebranie 
za bohaterów bajki "Niesamowity 
Świat Gumballa". Dzieci przebrały się 
się za postacie z bajki, zrobiliśmy zdję-
cie, wysłaliśmy je na stronę CN i moż-
na było na nie głosować.  D.J. 

●    Uczniowie razem z nauczycielami p. S. Madejczyk i p. D. Jezierską zrobili porządek 
na cmentarzu przy kościele pogrzebowym. Dzieci bardzo odpowiedzialnie podeszły do 
zadania, potrafiły się odpowiednio zachować, dokładnie oczyszczały miejsce spoczynku 
zmarłych mieszkających kiedyś na tych terenach. Cmentarz został przygotowany na 
świętowanie Uroczystości Wszystkich Świętych.  

 Konferencja pt. „Kształcenie zawodowe-szansą dla europejskiego rynku pracy” 
    Uczniowie III i IV klas 
Technikum Hotelarskiego ZSS w 
Stroniu Śląskim, w ramach projektu „Leonardo da Vinci”, przebywali od 
15 września do 12 października br. w Lipsku w Niemczech na praktyce. 
13 listopada br. podczas Konferencji pt. „Kształcenie zawodowe-
szansą dla europejskiego rynku pracy”, która odbyła się w CETiKu 
uczestnicy projektu podzielili się swoimi wspomnieniami, wrażeniami i 
przeżyciami. Wśród gości zaproszonych byli uczniowie klas trzecich 
gimnazjów z Kłodzka, Lądka-Zdroju, Wilkanowa i naszego, burmistrz, 
nauczyciele i opiekunowie projektu. 
    Po powitaniu gości i organizatorów konferencji przez Dyrektor ZSS 
panią Monikę Ostrowską, Renata Konowalczuk (kl. IV THL) przedstawiła 
interesującą prezentację multimedialną o historii szkoły.   
    Szczegółowych  informacji o projekcie „Leonardo da Vinci” udzieliła 
Ewelina Matyjaszczyk ( kl. IV TH), a o dokonaniach uczniów, 
ciekawostkach i o tym jak przebiegała praktyka czyli o ciężkiej i 

odpowiedzialnej pracy i czasie wolnym opowiadał Bartek Nowakowski (kl. IV TH). W krótkim programie artystycznym uczestnicy 
przedstawili krótkie scenki z pobytu na praktykach (dialogi w j. niemieckim i angielskim). 
    Dla wszystkich zaangażowanych w projekcie  oraz organizatorów konferencji oraz dyrektorowi CETiKu serdeczne podziękowania 
złożyła  Kasia Chmielewska, a kwiaty otrzymały panie W. Czerwińska i D. Kucharczak – opiekunowie praktyk. 
Dyrektor ZSS p. M. Ostrowska i koordynator projektu p. A. Soroko wręczyły wszystkim stażystom dyplomy oraz dokument EUROPASS-
MOBILNOŚĆ  a uczestnikom konferencji certyfikaty. 
Następnie prowadząca E. Matyjaszczyk zapowiedziała dyskusję. Były pytania dotyczące zakresu warunków, które trzeba spełnić, aby 
wziąć udział w projekcie, obowiązków stażystów, bariery językowej i sposobów jej przełamywania, pogodzenia praktyk wyjazdowych z 
nauką, zawartych znajomości itd. 
Całość prowadziła, zresztą bardzo profesjonalnie, Ewelina Matyjaszczyk ( kl. IV TH), wraz z Katarzyną Chmielewską (kl. III TH). 
Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek, a stół z zakąskami wyglądał naprawdę imponująco. 
Celem konferencji było: zachęcenie młodzieży do udziału w praktykach i szkoleniach, zwiększenie motywacji do nauki języków obcych, 
prezentacja doświadczeń no i promocja szkoły.  
 
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
    Młodzież Zespołu Szkół Samorządowych uczestniczyła  w GMINNYCH OBCHODACH ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 8 listopada br. o 
godz. 12 w CETiKu. 
Po wprowadzeniu i prezentacji pocztów sztandarowych głos zabrał Burmistrz p. Zb. Łopusiewicz. Następnie odbył się występ dzieci z 
miejscowego przedszkola a później uroczysta akademia w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych. Prezentacja 
multimedialna o historii odzyskania niepodległości była przeplatana patriotycznymi piosenkami w profesjonalnym wykonaniu Joanny 
Szaflik (kl. III TH) i Kuby Dumańskiego (kl. IIIb Gimnazjum). Wiersze recytowały Ola Pawłowska i Ola Derczyńska (kl. IIIb 
Gimnazjum). Popisem rapowania Tomek Wyleciał (kl. I ZSS) zakończył część artystyczną. Całość prowadziła  Patrycja Iskra – 
przewodnicząca SU ZSS. Przedstawienie przygotowali uczniowie pod kierunkiem W. Buczkowskiego. 
Ponadto uczniowie klasy II- poczet sztandarowy  i przedstawiciele klasy I Liceum Mundurowego ZSS wzięli udział w uroczystej mszy, 
która odbyła się 11 listopada w naszym kościele parafialnym.      ZSS 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY  
„HALLOWEEN”  PUMPKIN” 

• Do tekstu „Wieści z Biblioteki”  z nr CVIII „Nowinek…” wkradł się złośliwy cho-
chlik, który przemianował grono nauczycielskie z przedszkola na opiekunów. 
Pragnę serdecznie przeprosić za pomyłkę panią Dyrektor Celinę Chęś – 
Drańczuk oraz wszystkie panie nauczycielki z Przedszkola Miejskiego. 
• 31.10.2013 r. – Od samego rana w  Halloween w Bibliotece straszyli Smok, 
Diabły i Baba Jaga. Już po raz trzeci Strońska Akademia Wyobraźni przedstawiła 
spektakl o niezwykłych przygodach Kacperka. Tym razem naszymi widzami były 
klasy trzecie oraz dwie grupy przedszkolaków.  Uśmiechnięte buzie i burza okla-
sków stanowiły najwspanialszą nagrodę za  trud włożony w przygotowanie wi-
dowiska.  
•  Okaż serce Dorocie – akcja trwa.  Pani Dorota Szychalska bardzo dziękuje 
za otrzymane dotychczas wsparcie. Przypominamy, że cegiełki – aniołki są do 
nabycia w bibliotece w cenie 10 zł. Zebrana kwota w całości przeznaczona zo-
stanie na leczenie chorej. 
•  Od miesiąca października świadczone przez bibliotekę usługi wzbogaciły się o 
kolorową drukarkę, skaner i kolorowe ksero. Cena : A4– 5 zł, skaner – 0,50 gr za stronę. Nowoczesny  sprzęt – urządzenie wielofunk-
cyjne oraz laptopa otrzymaliśmy z  Programu Rozwoju Bibliotek.  
•  Jeżeli nie macie Państwo co począć z niepotrzebnymi książkami zalegającymi na półkach i strychach, można przynieść je do biblio-
teki. Nasz Kiermasz Taniej Książki cieszy się dużym powodzeniem. Chętnie przyjmiemy książki w dobrym stanie. 
            Alicja Witczak 

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

      
Masz problem?   Nie radzisz sobie z nim? 
              Szukasz wsparcia i pomocy?   Przyjdź lub Zadzwoń! 
Pomoc skierowana jest do osób: 

•  nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrze-
bujących wsparcia, motywacji do podjęcia leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można 
podjąć terapię, 

•  cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych 
przez bliską osobę, 

•  doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia oraz wskaza-
nia instytucji, które zajmują się dalszym etapem pomocy, 

•  stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, 
szukających wsparcia w tym zakresie oraz instytucji i miejsc, w których realizowane są 
programy, warsztaty, grupy korekcyjne. 
      Przyjdź lub Zadzwoń! 
       Pomoc jest bezpłatna! 

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny 
ul. Mickiewicza 2 (budynek Straży Miejskiej)  

w czwartki od 16:00-18:00 
Anna Mizera  535 320 733 / 608 064 771 

    W konkursie wzięło udział  19 uczniów z kl. I-VI Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim 
oraz 6 uczniów z kl. I-VI Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju.                                                                                                                
W etapie szkolnym  Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim nagrodzeni zostali  
w klasach młodszych :      w klasach starszych:                                                                                                                                                                  
I miejsce: Daria Młynarczyk IIA         I miejsce Lena Gawrońska IVB                                                                                                                                                                                            
II miejsce Kuba Czerniak IIIA            II miejsce Natalia Wójcik IVA                                                                                                                                                      
III miejsce Mikołaj Wójcik IA             III miejsce Piotr Siwik IVC                                                                                                                                              
W etapie międzyszkolnym nagrodzeni zostali:                                                                                                                   
I miejsce Szymon Kuś kl. IVA ze Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju                                                                                      
II miejsce Natalia Makarowska kl. IA ze Szkoły Podstawowej w Lądku Zdroju                                                              
III miejsce Daria Młynarczyk kl. IIA ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim  
Gratulujemy zwycięzcom!     SP 
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KĄCIK  SENIORA  

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    Szanowni Państwo, w miesiącu październiku 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 26 pouczeń za 
wykroczenia porządkowe oraz 9 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 12 
mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 4 za wykroczenia drogowe. 
    W trakcie 32 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, rejony osiedli, 
miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, boisko „ORLIK”, budynki Urzędu Miejskiego, 
teren przy szkołach oraz przyległe miejscowości. Szczególną uwagę zwracano   na młodzież w 
godzinach trwania lekcji oraz wieczornych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia 
mienia, zaśmiecania i wybryków chuligańskich. Dodatkowo objęli patrolem rejony sklepów sprzedających napoje alkoholowe.  
    Strażnicy miejscy dokonali 18 patroli rejonów szkół pod kątem bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu 
na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta.  
    Funkcjonariusze wykonali 6 wywiadów środowiskowych dla Urzędu Skarbowego, prowadzili czynności wyjaśniające w ramach po-
mocy prawnej dla Straży Miejskiej w Nysie oraz udzielili 11 asyst (9 dla Policji, 1 dla OPS i 1 dla Pogotowia Ratunkowego).  
    W ramach kontroli złożonych deklaracji na wywóz odpadów skontrolowano posesje w Stroniu Śląskim.  
    W trakcie prowadzonych patroli pieszych dokonali 8 kontroli targowiska miejskiego pod kątem uiszczenia opłaty targowej. Wszyscy 
sprzedawcy posiadali wykupione bilety.  
    W dalszym ciągu prowadzimy działania kontrolne osób wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z uświada-
mianiem problemu dotyczącego trzymania zwierząt i sprzątania po nich. W związku z puszczaniem psów luzem, bez smyczy, pouczo-
no 4 osoby, a 1 właściciela czworonogów ukarano mandatem karnym. 
    W miesiącu październiku funkcjonariusze przyjęli 28 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. Odbyli wspól-
nie 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 Znicz” w okresie od 30.10.2013 r. prowa-
dzono patrole piesze w rejonie cmentarza oraz przestrzegania zmiany organizacji ruchu. 
     Dodatkowo w trakcie wspólnych służb podjęto 14 interwencji porządkowych, doprowadzono do miejsca zamieszkania 1 osobę 
nietrzeźwą, zabezpieczono 3 miejsca kolizji oraz ujęto 1 osobę poszukiwaną do osadzenia w areszcie śledczym. W ramach prowadzo-
nych „Niebieskich kart” dot. przemocy w rodzinie skontrolowano 4 rodziny. 
    Strażnicy miejscy wykonali łącznie 53 patrole, z czego 37 pieszo i 16 samochodem.  
          J. Zegarowicz 
          Komendant Straży Miejskiej 

    W dniu 19.10.2013 r. w Wałbrzychu odbył się IX  Zjazd Delegatów PZERiI. Na  
Zjeździe został wybrany nowy Okręgowy Zarząd oraz zostały wręczone odznacze-
nia. Wśród  odznaczonych była Przewodnicząca Oddziału Rejonowego w Stroniu Śl. 
Pani Krystyna Szuber. Otrzymała Złotą Odznakę Honorową PZERiI. 
    24.10.2013 r. W Dworku Galosa odbyło się spotkanie z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Seniora. W spotkaniu uczestniczyło 131 osób. Wśród zaproszonych gości 
był Burmistrz Stronia Śl. Pan Zbigniew Łopusiewicz, Zastępca Burmistrza Pan Da-

riusz Chromiec, Przewodniczący Rady 
Pan Ryszard Suliński z małżonką Panią 
Anną, nasi sponsorzy - Radni: Pani 
Gabriela Janiszewska, Pani Wiesława 
Czerwińska, Pan Zdzisław Pakuła i Pan 
Jan Florowski  oraz Pani Dorota i Pan 
Piotr Dudziakowie. 
    Lampką szampana wznieśliśmy toast 
za miłe spotkanie i zdrowie wszystkich uczestników spotkania. Pan P. Dudziak sprawił 
nam wszystkim wspaniałą niespodziankę  zasponsorował piękny duży tort z fajerwerkami i 
fontanną. 
    Zebranych zabawiała Kapela z ul. Hutniczej. Były tańce, śpiewy i konkursy. W tym dniu 
seniorzy zapomnieli o swoim wieku, bawili się jak za dawnych lat. 
Dziękuję Panu Burmistrzowi, Pani Monice Galos i jej pracownikom, wszystkim sponsorom 
oraz Kapeli - dzięki zrozumieniu przez Was potrzeb starszych ludzi to spotkanie się odbyło, 
było udane a uczestnicy spotkania bardzo zadowoleni. 
 
    W Biurze PZERiI wydawane są zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP. Dla członków 

Związku zaświadczenia wydawane są darmo, natomiast inne osoby uprawnione do otrzymania takiego zaświadczenia płacą  5 zł. 
Biuro Związku mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 2, proszę dzwonić domofonem nr 4. Biuro czynne jest w każdy czwartek od 
godz. 10ºº do godz. 12ºº.  Zapraszamy. 
         Przewodnicząca Krystyna Szuber   
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

    W miesiącu październiku 2013 roku odbyło się 9 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w 
spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w 
godzinach od 17.00 – 20.00. Telefon Zaufania 698 908 002  

od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00. 
 

    Uzależnienie chorobą emocji 
    W poprzednich odcinkach przybliżyłam Państwu trzy objawy 
choroby alkoholowej:  głód alkoholowy, utratę kontroli oraz  
zmianę tolerancji. Dziś zajmiemy się czwartym  ważnym objawem  
uzależnienia jakim  jest zespół abstynencyjny.  Wyjaśnię też, co 
różni i co łączy tzw. kaca z zespołem abstynencyjnym. 
     Kacem nazywamy stan złego samopoczucia fizycznego i 
psychicznego, spowodowanego wypiciem większej ilości alkoholu.  
Stan ten pojawia się  już po wytrzeźwieniu, najczęściej następnego 
dnia. Większość ludzi miała okazję na własnej skórze poznać to 
zjawisko. Nazwa „kac” wywodzi się z  języka  niemieckiego: 
Katzenjammer  czyli "koci jęk". 
    Przyczyną kaca jest toksyczne działanie aldehydu octowego, 
powstającego w wyniku rozkładu alkoholu w wątrobie.  Może on 
mieć  objawy  o różnym nasileniu i  czasie trwania.  Wymienić 
należy ból głowy, niekiedy bardzo silny,  nudności i mdłości, z 
wymiotami włącznie,  pieczenie przełyku i 
jego ból podczas przełykania,  niesmak w 
ustach, pocenie się, silne bicie serca, 
męczliwość,  fatalne samopoczucie. W 
czasie takiego kaca myśli się z niechęcią i  
odrazą o ponownym piciu alkoholu. 
    Wraz z rozwojem problemu 
alkoholowego  człowiek uczy się, że 
jednym ze skuteczniejszych sposobów na 
pozbycie się kaca jest  wypicie kolejnej 
porcji alkoholu „czym się strułeś, tym się 
lecz” - czyli tzw. „klin”. Oczywiście takie 
leczenie kaca przesuwa problem na dzień 
następny, wtedy klinuje się ponownie... I 
tak właśnie rozwija się ciąg alkoholowy, który jest  jednym z 
przejawów  uzależnienia od alkoholu ( a konkretnie utraty 
kontroli). 
    U osób pijących alkohol ciągami, czyli dzień po dniu  a dotyczy 
to alkoholu pod każdą postacią, także piwa - o czym warto 
pamiętać, w którymś momencie  pojawia się zjawisko zwane już 
nie kacem ale zespołem abstynencyjnym. Objawy 
alkoholowego zespołu abstynencyjnego (zespołu 
odstawienia) pojawiają się w okresie pierwszych 24-36 godzin po 
zaprzestaniu picia, a więc wówczas, kiedy  dojdzie do obniżenia 
poziomu alkoholu we krwi.  Zespół abstynencyjny jest stanem 
olbrzymiego dyskomfortu psychicznego i fizycznego. 
    Najpierw pojawiają się opisane powyżej objawy kaca, z reguły 
dość intensywnego ze względu na wielodniowe zatruwanie się 
alkoholem i aldehydem. W przeciwieństwie do kaca jednak w 
przypadku zespołu abstynencyjnego w miarę upływu 
godzin stan psychiczny człowieka pogarsza się.  
    Organizm początkowo reaguje objawami „grypowymi”: ogólne 
złe samopoczucie, osłabienie, podwyższona ciepłota ciała, bóle 
mięśniowe i bóle głowy, suchość w jamie ustnej, biegunki, 
kołatanie serca,  silne drżenie rąk (tremor), a często także całego 
ciała, nadpobudliwość, niepokój, lęk, zaburzenia w koncentracji 

czy znaczny wzrost ciśnienia tętniczego krwi.  
    Zaczyna dominować nastrój lękowo - depresyjny (tzw. 
depresja alkoholowa), często z gniewem i drażliwością,  wstyd i 
głębokie poczucie winy - tzw. kac moralny. Cierpienie sięga 
zenitu, włącza się poczucie psychicznej i fizycznej ruiny. Paniczny 
lęk przed przeżywaniem takiego stanu uruchamia przymus 
ponownego sięgnięcia po alkohol jako środka uśmierzającego 
ból. Koło się zamyka. 
    Zespół abstynencyjny o szczególnie ciężkim przebiegu 
może przeistoczyć się w ostrą psychozę alkoholową, tzw. 
majaczenie drżenne (z łac. delirium tremens), zwane 
potocznie „białą gorączką” lub „delirką”. Jest to bardzo poważny 
stan zaburzenia świadomości : chory nie potrafi podać miejsca 
ani czasu, nie rozpoznaje osób, jest silnie pobudzony psychicznie 
i ruchowo, pojawiają się halucynacje wzrokowe i słuchowe: widzi  
jakieś zwierzęta (np. szczury, pająki, robactwo), nieobecne 
osoby, próbuje sięgnąć po nieistniejące przedmioty, wydaje mu 
się, że jest w innym miejscu,  często odczuwa olbrzymi lęk – 
próbuje wówczas uciekać.   
    Jeszcze innym powikłaniem zespołu abstynencyjnego są 
występujące  najczęściej w  okresie pomiędzy 6 a 48 godzinami a 
związane z nagłym odstawieniem alkoholu napady padaczkowe 
grand mal czyli padaczka alkoholowa. Efektem tego 
powikłania są groźne urazy głowy i ciała, prowadzące do rozwoju 
padaczki pourazowej, już nieodwracalnej.  
    Powikłania zespołu abstynencyjnego tak somatyczne, jak i 
psychiczne muszą być leczone w wyspecjalizowanych ośrodkach. 

Postępowanie w przypadkach 
zespołów abstynencyjnych polega 
na detoksykacji (odtruciu organizmu), 
farmakologicznym złagodzeniu bądź 
usunięciu objawów abstynencyjnych 
oraz skierowaniu pacjenta do 
specjalistycznej placówki leczenia 
uzależnień. 
    Na zakończenie warto wspomnieć, że 
objawy późnego  zespołu 
abstynencyjnego zwane „suchym 
kacem” pojawiają się także u osób 
uzależnionych, a utrzymujących 
abstynencję, nieraz nawet po wielu 

latach trzeźwości. Świadczy to wówczas o nawrocie choroby 
alkoholowej i pojawieniu się głodu alkoholu i stanowi olbrzymie 
ryzyko dla utrzymania trzeźwości. Osoby trzeźwiejące powinny 
mieć świadomość, że tego typu dolegliwości wcześniej czy 
później mogą  się u nich pojawić . Powinny  być na to 
przygotowanymi, mając do dyspozycji tzw. „plan awaryjny”, 
zapewnioną  możliwość wykonania  telefonu do swojego 
terapeuty lub innej trzeźwiejącej osoby. Pomocnym jest także 
uczestnictwo w Grupie Wsparcia. 
    Zdaję sobie sprawę, że podane przeze mnie treści zaledwie 
dotykają problemu cierpienia osoby uzależnionej, że pominęłam 
wiele ważnych faktów.  Mam jednak nadzieję, że artykuł ten 
może przyczynić się do podjęcia decyzji o trzeźwieniu, pomoże 
zobaczyć problem u siebie lub osoby bliskiej. Warto wówczas 
zwrócić się do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Stroniu 
Śląskim  po pomoc, dalsze informacje lub wsparcie.  
    W następnym odcinku opiszę pozostałe dwa objawy choroby, 
czyli picie alkoholu mimo ponoszonych szkód oraz zaniedbywanie 
alternatywnych zainteresowań. Zapraszam. 
   
  mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 



S T R .  1 1  Rok X, Numer CIX 

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 
 

TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO CIEKAWOSTKI TENISOWE 

KLUB HDK „BRYLANT”  

Kalendarium wydarzeń: 
- 5 listopada – Zebranie Zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Kłodzku, 
- 8 listopada – Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Brylant” na Akademii z Okazji 
Dnia Święta Niepodległości w CETiK-u, 
- 11 listopada – Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Brylant” na Uroczystej Mszy, 
w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i Świętego Maternusa, 
- 12 listopada – wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady 
Miejskiej Stronia Śląskiego z Przedstawicielem Klubu HDK „Brylant” oraz ZZERiI, 
- 16-17 listopada Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Brylant” na Akademii z okazji 
35 - lecia działalności Klubu HDK przy MPK Wrocław, 
- 21 listopada - Poczet Sztandarowy Klubu HDK „Brylant’ na Akademii z okazji 
35 - lecia Klubu HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, 
- 22 listopada – Uroczysta Akademia Klubu HDK „ Brylant” z okazji Dni Honoro-
wego Krwiodawstwa  w CETiK-u, 
- 25 listopada – Nadzwyczajne Zebranie PCK w Kłodzku, 
- 30 listopada – Uroczysta Akademia Rady Okręgowej HDK – PCK w Kłodzku z 
okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. 
Relacja z przebiegu uroczystości oraz zdjęcia w następnym wydaniu „ Nowinek 
Strońskich „ 
Ogłoszenie 
12 grudnia w środę odbędzie się Akcja Honorowego oddawania krwi w Centrum 
Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim od godz. 10°° rejestracja do 
godz. 13°°. Zapraszamy do dzielenie się krwią z potrzebującymi. 

Życzenia 
Wszystkim Krwiodawcom z Okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Zarząd Klubu 
życzy sukcesów i zadowolenia z pełnienia bezinteresownej służby krwi dla do-
bra drugiego człowieka. Na co dzień życzymy wszystkim dobrego zdrowia a 
także pomyślności w życiu osobistym rodzinnym i zawodowym.     
       Jacek 

    W sobotę 09.11.2013 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Stroniu 
Śląskim odbył się otwarty turniej tenisa stołowego. Przedstawiamy najlepsze 
trójki turnieju: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
Sędzia Główny Turnieju – Leszek Kawa 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali upominki. Podziękowania dla Pani 
Dyrektor S. P. w Stroniu Śląskim Małgorzaty Ozgi za udostępnienie sali 
gimnastycznej 
  Zarząd i rodzice Międzygminnego Klubu sportowego Śnieżnik 

Kategoria kobiet: 
I   miejsce - Olga Sobolewska - Stronie Śląskie  
II  miejsce - Aneta Kwiatkowska - Lądek Zdrój 
III miejsce - Joanna Ożga - Lądek Zdrój 

Kategoria młodzików: Szkoła Podstawowa 
I   miejsce - Jakub Sobolewski - S.P. Stronie Śląskie  
II  miejsce - Szymon Kwiatkowski - Przedszkole Lądek Zdrój 
III miejsce - Mateusz Michorczyk - Przedszkole Lądek Zdrój 

Kategoria młodziczek: Szkoła Podstawowa 
I   miejsce - Weronika Ożga - S.P. Lądek Zdrój 
II  miejsce - Katarzyna Ożga - S.P. Lądek Zdrój 
III miejsce - Sandra Szafrańska - S.P. Bystrzyca Kłodzka 

Kategoria kadetki: dziewczęta 
I   miejsce - Anna Węgrzyn - S.P. Lądek Zdrój 
II  miejsce - Katarzyna Węgrzyn - S.P. Lądek Zdrój 
III miejsce - Aleksandra Ciura - Gimnazjum Stronie Śląskie  

    27 października w 
Stroniu Śląskim odbył 
się II Wojewódzki 
Turniej Kwalifikacyjny 
Kadetek, który wygra-
ła Aleksandra Ciura.  
    3 listopada w Gie-
rałtowcu odbyły się 
Wojewódzki Turniej 
Uczniowskich Klubów 
Sportowych. I miejsce 
zajęła drużyna Śnież-
nika: Weronika i Kasia 
Ożga - uczennice 
Szkoły Podstawowej 
Nr 1 w Lądku Zdroju.  
Gratulujemy!  
       Joanna Ożga-Laskowska  
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Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie      

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 
Tel. 74 811 77 17  Faks 74 811 77 32       

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

www.stronie.pl     

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmiany tytułów, podtytułów i 
poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych materiałów bez podania przy-
czyny. Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym stylem, zwięzłym języ-
kiem oraz precyzyjnym i logicznym wywodem myślowym. Prosimy o dostarczanie 
artykułów najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca, drogą elektroniczną, na adres  
e-mail: promocja@stronie.pl lub dostarczyć osobiście w wersji elektronicznej. 

Rok X, Numer CIX 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 

PROŚBA O POMOC 

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! 

 

BIURO RADNYCH 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRAWNE 

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

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

    Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR, 
Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian 
NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i Zdzisław 
PAKUŁA, organizują bezpłatną 
podstawową obsługę prawną- 
doradztwo dla mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie. Porad udzielać będzie 
adwokat z Kancelarii Prawnej w Nysie. 
 
Porady udzielane będą w każdy 
pierwszy poniedziałek miesiąca w 
godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 02 grudnia 2013 r. w Biurze 
przy ul. Morawka 31 (przychodnia 
zdrowia obok Apteki Słoneczna), 
● dnia 13 stycznia 2014 r. w Biurze 
Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. 
Terminy i miejsce kolejnych dyżurów 
podawane będą w Nowinkach Strońskich. 
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie 
czasowe udzielania porad, zaleca się 
uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego tel. 601 259 900. 
 
Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobotę miesiąca 
w godz. 11.00-12.00 będą udzielane podstawowe informacje z 
zakresu ZUS/ świadczenia ZUS-owskie/w Biurze Radnego ul. 
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim. Informacji udzielać będzie 
osoba kompetentna.  
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe 
udzielania porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty 
z biurem radnego tel. 601 259 900. 

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław  
Ryczek 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. 

Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna, czynne w każdy pierwszy, 
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 1700 do 1800 w 

biurze przy ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. Najbliższe terminy 
dyżurów: 2, 9, 16 grudnia 2013 r. W nagłych sprawach dotyczą-

cych mieszkańców, proszę o kontakt pod nr 607 552 713.  
Od 1 grudnia zapraszam do skorzystania z bezpłatnych porad 
prawnych, udzielanych przez członka Uniwersyteckiej Poradni 

Prawnej. W celu uzgodnienia terminu, proszę o kontakt  
pod nr 74 8141 264. 

W dniu 19.10.2013 r. odeszła do wieczności  

 

 

Janina Olkiewicz-Kelner 
wieloletni nauczyciel chemii i wychowawca, dyrektor  

Zespołu Szkół Zawodowych w Stroniu Śląskim,  
a także nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1  

w Lądku Zdroju oraz Zasadniczej Szkole  
Rolniczej w Radochowie. 

Janinę pożegnaliśmy w dniu 22.10.2013 r.  
na Cmentarzu Parafialnym w Lądku Zdroju.  
Rodzina pragnie podziękować przybyłym  
przedstawicielom władz lokalnych i szkół,  

nauczycielom i wychowankom, koleżankom i kole-
gom, znajomym, sąsiadom, przyjaciołom oraz  

wszystkim obecnym. 

                                                                   Jan Kelner  

    Potrzebna pomoc dla rodziców 
noworodka, którzy są w trudnej sy-
tuacji życiowej. OPS organizuje zbiórkę 
rzeczy takich jak: łóżeczko, pościel, 
ubranka dla noworodka, pampersy, śpi-
wór do wózka, kocyk. 
Jeśli ktoś posiada takowe rzeczy to prosimy o 
przynoszenie ich do siedziby OPS  ul. Zielona 5 w Stroniu 
Śląskim. 
Rodzice będą wdzięczni za każdą otrzymaną rzecz.   


