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OTWARCIE ZALEWU W STAREJ MORAWIE

W TYM NUMERZE:
OGŁOSZENIE
ROKOWAŃ

14 czerwca Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew
Łopusiewicz
wraz
z
ZWYCIĘSTWO STRONIA
Wicemarszałkiem
Województwa
ŚLĄSKIEGO!!!
Dolnośląskiego Radosławem Mołoniem oraz
Starostą Kłodzkim Mirosławem Awiżeniem
ROZWÓJ DZIAŁAŃ REdokonali uroczystego przecięcia wstęgi i tym
KREACYJNOsamym otwarcia kompleksu turystycznoEDUKACYJNYCH
POD
rekreacyjnego nad zalewem w Starej
ŚNIEŻNIKIEM
Morawie.
Uroczystości towarzyszyli również licznie
zgromadzeni goście, wśród których znaleźli
PROJEKT HAPPY EUROPE
się m. in. radni, burmistrzowie z gmin
powiatu kłodzkiego, dyrektorzy jednostek
organizacyjnych i spółek komunalnych Gminy
PODSUMOWANIE
Stronie Śląskie, przedstawiciele największych
WARSZTATÓW
przedsiębiorstw i instytucji z terenu Gminy.
Z INTERNETEM
Gości przywitano drobnym poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim, oprowadzono po nowopowstałych obiektach
kompleksu turystyczno-rekreacyjnego oraz zaprezentowano historię powstawania zalewu w JAŚNIEJ W KAMIENICY
Starej Morawie.
Cennik biletów wstępu
1. Osoby dorosłe - 3,50 zł,
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia - 2,50 zł,
3. Wejścia grupowe ( grupa licząca min 15 osób) - 20 % zniżki od ceny podstawowej biletu,
4. Do bezpłatnego wstępu uprawnione są: dzieci do lat 6, dzieci i młodzież szkolna z Gminy Stronie
Śląskie (szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna) za okazaniem legitymacji szkolnej lub
dowodu tożsamości.

ZWYCIĘSTWO STRONIA ŚLĄSKIEGO!!!
Gmina Stronie Śląskie otrzymała Polskie Godło Promocyjne "Teraz Polska"
6 samorządów zostało laureatami XXIII edycji konkursu „Teraz Polska”. Z przyjemnością
informujemy, że wśród wyróżnionych Gmin znalazła się Gmina Stronie Śląskie. Laureatami
w kategorii samorządy zostały także gminy: Stepnica, Kozienice, Piła, Władysławowo i
Zakopane.
W dniu 3 czerwca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie, Burmistrz Stronia Śląskiego - Pan
Zbigniew Łopusiewicz odebrał prestiżowe wyróżnienie dla Gminy Stronie Śląskie. Nagroda
będzie promować gminę, podkreślając jej atrakcyjność oraz spełni rolę magnesu cd. str. 2
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OGŁOSZENIE ROKOWAŃ
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza rokowania na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp

1

Położenie

Stronie
Śląskie ul.
Morawka
38

Numer i
pow.
działki w
ha
554/102
0,1392

Księga wieczysta
KW Nr

Nr lokalu

SW1K/000
91789/7

14

Pow. użytkowa
lokalu/ pom. przynależnego
wm2
42,96
6,91

Przeznaczenie
Nieruchomości i
sposób jej zagospodarowania
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługi

Cena wyjściowa
do rokowań w
PLN

Wysokość
zaliczki

33 000,00

1 700,00

w PLN

● W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń
pomiarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
● Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.
● Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą
wewnętrzną-działka nr 554/99, położona w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą
księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9.
Do rokowań mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemną ofertę i wpłacą zaliczkę w terminie wyznaczonym w
ogłoszeniu. Rokowania są ważne choćby wpłynęła jedna oferta. Rokowania odbędą się w dniu 26 lipca 2013 r. o godz. 12:00 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (pokój nr 17).
Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania–Morawka 38/14” w Biurze
Obsługi Klienta (pok. Nr 15) Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim na trzy dni przed przystąpieniem do rokowań tj. do dnia 22 lipca
2013 r.
Osoby przystępujące do rokowań są zobowiązani wpłacić zaliczkę w określonej wysokości do dnia 22 lipca 2013 roku. Zaliczka z
dopiskiem „Rokowania – Morawka 38/14” należy wpłacić przelewem na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Strzelinie O/Stronie Śląskie 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.
Zaliczka wpłacona przez Oferenta, który wygra rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się
przez Oferenta od zawarcia umowy sprzedaży, zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego.
Oferentowi, który nie wygra przetargu zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od
dnia zamknięcia rokowań .
Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2. datę sporządzenia zgłoszenia;
3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
4. proponowana cenę i sposób jej zapłaty;
5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Oglądanie w/w lokalu odbędzie się w dniu 12 lipca 2013 r. w godz. od 10:00 do 10:30.
Burmistrzowi Stronia Śląskiego przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim
ul. Kościuszki nr 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

ZWYCIĘSTWO STRONIA ŚLĄSKIEGO!!!
przyciągającego do Stronia Śląskiego nowych mieszkańców oraz inwestorów. Będzie
także gwarantem solidności i wzorowej pracy Urzędu. Godło „Teraz Polska" pomoże
budować markę oraz prestiż Stronia Śląskiego w kraju. W tym roku Kapituła konkursu
„Teraz Polska” wybierała laureatów spośród 63 nominowanych. Godło otrzymało 14
produktów, 9 usług, 2 innowacje oraz 6 samorządów.
Od 2006 roku Fundacja Konkurs "Teraz Polska" organizuje konkurs "Teraz Polska" dla
Gmin. Celem tej edycji jest wyróżnienie Godłem "Teraz Polska" najlepszych, pod
względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin
w Polsce. Kryteria ocen zostały dostosowane do charakteru administracyjnego oraz
wielkości gminy - odmienne wymagania obowiązują gminy wiejskie, a odpowiednio
wyższe - gminy o charakterze wiejsko-miejskim oraz miejskim. Gminy najwyżej
ocenione przez Ekspertów zostają nominowane do otrzymania Godła. Spośród nich
Kapituła wyłania Laureatów. W trakcie ocen szczególna uwaga zostanie zwrócona na
następujące zagadnienia: polityka inwestycyjna gminy, dostępność do infrastruktury technicznej, sposoby realizacji polityki społecznej,
organizacja i forma zarządzania Urzędu, zakres działań Urzędu związanych z promocją gminy.
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
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Marka budzi zaufanie. ”Stronie Śląskie gmina aktywna z natury” wygrała ogólnopolski konkurs
Markowy Samorząd 2013"
28 maja br. w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie, Burmistrz
Stronia Śląskiego odebrał nagrodę za konsekwentne budowanie
silnej marki i dobrego wizerunku Stronia Śląskiego. Podczas
uroczystej gali ogólnopolskiego konkursu „Markowy Samorząd
2013”, w kategorii gmin wiejsko - miejskich „Stronie
Śląskie – gmina aktywna z natury” zajęła pierwsze
miejsce (drugie miejsce zajęła gmina Pobiedziska, zaś trzecie
Kórnik). To bardzo duży sukces, tym bardziej, że w konkursie
udział wzięło 700 samorządów z całej Polski. „Cieszymy się,
że Stronie Śląskie zostało wyróżnione. Dla pracowników
samorządu jest to dodatkowa motywacja, dla mieszkańców informacja, że przyjęta przez nas strategia działania jest
doceniana w Polsce, a dla inwestorów – zaproszenie do rozmów”
– mówi Burmistrz Stronia Śląskiego, Zbigniew Łopusiewicz. Poza
prestiżowym wyróżnieniem, Gmina Stronie Śląskie otrzymała

kupon reklamowy o wartości 5 tys zł oraz bon edukacyjny o
wartości 3,5 tys zł.
Projekt MARKOWY SAMORZĄD to nowa inicjatywa Wolters
Kluwer Polska. Konkurs adresowany jest do wszystkich jednostek
samorządu terytorialnego, a jego ideą jest wyróżnienie jednostek
samorządów, którym udało się wypracować własną markę i
rozwijają ją, a przy tym wyróżniają się
dynamicznym rozwojem i dobrymi
wskaźnikami ekonomicznymi. Analiza
działalności gmin za ostatnie 3 lata
dokonana została przez grupę ekspertów
z zakresu marketingu i ekonomii. Jury
oceniało najlepsze samorządy w 5
kategoriach (gmina wiejska, gm. wiejskomiejska, gm. miejska, powiaty,
województwa). Badano m. in. wydatki na
inwestycje w gminie, aktywność w
pozyskiwaniu środków europejskich,
procent ludności objętej
usługami wodociągowymi i
k a n a l i z ac y j n ym i, d z i ał an i a
promocyjne i organizowane
wydarzenia kulturalne.

VII miejsce w Rankingu Powiatów
i Gmin w 2012 r.
W dniach 11-13 czerwca 2013 roku w Świdnicy odbył się IV Ogólnopolski Kongres Regionów w Świdnicy. Kongres objęty był
Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Partnerami merytorycznymi wydarzenia
byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Gminy miejskie i miejsko-wiejskie
Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej. Kongres Regionów Lp.
Miejscowość
Punkty
jest miejscem spotkania przedstawicieli
Płońsk
27 885
świata biznesu, przedsiębiorców i 1
inwestorów z przedstawicielami jednostek 2
Dąbrowa Tarnowska
25 780
samorządu terytorialnego. W trakcie
Polanica-Zdrój
23 995
Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych, 56 3
paneli dyskusyjnych oraz 7 paneli bez
4
Czechowice-Dziedzice
22 555
krawata. Wręczone zostały nagrody w 7
rankingach samorządowych, w których 5
Bolesławiec
22 295
nagrodzono w sumie 157 prezydentów,
6
Barcin
22 175
burmistrzów, starostów oraz wójtów.
Stronie Śląskie
19 165
W rankingu gmin miejsko – wiejskich, 7
Gmina Stronie Śląskie zajęła VII miejsce. 8
Wyróżnienie odebrał Burmistrz Stronia
9
Śląskiego – Pan Zbigniew Łopusiewicz.
10

Siewierz

16 125

Sochaczew

15 545

Tychowo

14 655

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
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ROZWÓJ DZIAŁAŃ REKREACYJNO-EDUKACYJNYCH POD ŚNIEŻNIKIEM
Gmina Stronie Śląskie wraz z czeskim partnerem Stare Mesto realizuje projekt pt.
„Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”. W ramach projektu
odbyły się rozgrywki sportowe. Pierwsza część polsko – czeskich rozgrywek
sportowych odbyła się w Starym Mescie. Uczestnicy rywalizowali w dyscyplinach: piłka
nożna, tenis stołowy, kręgle, mini golf. Druga część rozgrywek sportowych odbyła się
15 czerwca na terenie Gminy Stronie Śląskie. Na kompleksie boisk sportowych ORLIK
zawodnicy rozgrywali turniej piłki nożnej w kategorii wiekowej 10-12 lat. Zwyciężyła
drużyna ze Starego Mesta. Na kompleksie turystycznym w Starej Morawie rozgrywane
były zawody siatkówki. W kategorii młodzieży w wieku 12-15 lat wygrała drużyna ze
Stronia Śląskiego, natomiast w kategorii seniorów zwyciężyła drużyna ze Starego
Mesta. Na kortach Hotelu Morawa w Starej Morawie został zorganizowany turniej
tenisa ziemnego. Po zaciętej walce zwycięzcą został Pan Adam Adamczewski. Na hali
widowiskowo – sportowej SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” w Stroniu Śląskim zostały
zorganizowane: turniej w badmintona oraz tenisa stołowego. Zawody badmintona
wygrał Pan Radosław Michalak, natomiast zawody w tenisie stołowym wygrała drużyna ze Stronia Śląskiego. Rozpoczęcie zmagań
sportowych na hali sportowej poprzedzony był występem gimnastycznym w wykonaniu grup ze Starego Mesta i Stronia Śląskiego.
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnych polsko – czeskich rozgrywkach sportowych, które odbędą się 05 października w
Stroniu Śląskim.
B. Birówka, SPA

GOSPODARKA ODPADAMI
Przypominamy wszystkim mieszkańcom, że z dniem 1 lipca
zmienia się system gospodarki odpadami. Za wywóz odpadów
odpowiedzialna będzie firma wybrana w przetargu, o wynikach
przetargu poinformujemy w kolejnym numerze Nowinek.
Zgodnie z danymi zawartymi w złożonych deklaracjach,
doręczymy mieszkańcom potwierdzenia do zapłaty w
których będzie wskazane kto, na jakie konto, w jakim
terminie i w jakiej wysokości powinien uiścić opłatę za
odpady.
Mieszkańcy którzy zadeklarowali segregację powinni
pamiętać, że odpady należy dzielić na:
- suche takie jak papier i makulatura, metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe (opakowania po
produktach spożywczych tj. kubeczek po jogurcie powinny być
opłukane, jeżeli są brudne powinny się znaleźć w odpadach
mokrych, natomiast butelki PET powinny być zgniecione aby
zajmowały jak najmniej miejsca).
- mokre takie jak odpady ulegające biodegradacji w tym odpady
zielone, popiół, zanieczyszczony papier i folia, pampersy, odpady
higieniczne oraz zanieczyszczony plastik tj. pojemniki po
margarynie, śmietanie oleju.
- szkło takie jak butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach.

obywatelstwo europejskie, społeczeństwo
obywatelskie, edukacja, dyskryminacja i
tolerancja, migracje, problemy gospodarcze,
współpraca międzynarodowa, różnorodność
kulturowa, bezrobocie wśród młodzieży, zdrowy
tryb życia. Celami projektu są:
- zaangażowanie młodzieży w udział w życie
społeczności lokalnej, regionalnej, czy europejskiej,
- zwrócenie uwagi młodzieży na zagadnienia i problemy miasta
takie jak bezrobocie, wykluczenie społeczne, dyskryminacja,
mniejszości etniczne i narodowe, ochrona środowiska, przestrzeń
dla przedsiębiorców, infrastruktura, edukacja i sport
- wspólna identyfikacja szans i zagrożeń dla realizacji polityki
młodzieżowej na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i
międzynarodowym.
Niniejszy projekt, jako wydarzenie promujące tolerancję,
zrozumienie, mający charakter edukacyjny i zmierzający do
większego zaangażowania młodych ludzi w życie społeczne,
objęty jest Honorowym Patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego.

I. Dziuba, UM Stronie Śl.

PROJEKT HAPPY EUROPE
Początkiem lipca w Starym Gierałtowie Stowarzyszenie Semper
Avanti z Wrocławia organizuje uroczyste otwarcie projektu Happy
Europe.
„Happy Europe” to projekt, który zakłada przygotowanie
symulacji obrad Parlamentu Europejskiego. W projekcie
uczestniczyć będzie młodzież w wieku 18 – 25 lat z różnych
krajów europejskich: Polski, Rumunii, Turcji, Czech, Irlandii
Północnej i Bułgarii – łącznie 52 osoby.
Tematem projektu będzie symulacja obrad Parlamentu
Europejskiego. Symulacja ta będzie pretekstem do szerszej
dyskusji na tematy, takie jak partycypacja młodzieży, demokracja,
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
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PODSUMOWANIE WARSZTATÓW Z INTERNETEM
W okresie luty – czerwiec 2013 r. w Bibliotece w Stroniu Śląskim odbyło się pięć edycji warsztatów komputerowych dla osób
50+. Projekt jest realizowany w ramach Polski Cyfrowej Równych
Szans przez Małgorzatę Bednarek, przeszkoloną trenerkę, jedną z
2600 tzw. Latarników w całej Polsce. Podczas cotygodniowych
zajęć uczestnicy ćwiczyli od najprostszych spraw czyli zapoznanie
z klawiaturą, jak posługiwać się myszką aż po samodzielnie wyszukiwanie informacji w internecie. Szczególnie pomocne były materiały w postaci
prezentacji „Szkolenie – klawiatura, jak ją
obsługiwać” K. Karwowskiego. Uczestnicy
warsztatów dostali ten instruktaż wydrukowany, aby korzystać podczas pracy samodzielnej i na warsztatach. Z kolei w opanowaniu myszki pomocny był program: „Z
myszką za pan brat”. Kolejny element
cykliczny warsztatów to programy demo z
zakresu bankowości – nauka obsługi konta
internetowego. Zakładaliśmy również konta mailowe, wysyłając sobie maile oraz
zdjęcia. Wyszukiwaliśmy strony samorządowe, domu kultury, portali lokalnych jako źródła informacji o
regionie.
Podczas warsztatów atmosfera była ożywiona i zajęcia kończyliśmy zawsze z satysfakcją, że udało się kilka zupełnie nowych tematów wytłumaczyć i zachęcić uczestników do samodzielnej pra-

cy. Miło i serdecznie było również dzięki Paniom z Biblioteki, które
przez te miesiące przyjmowały nas uśmiechami i herbatką lub
kawą (rewanżowaliśmy się ciastkami).
W większości nie trzeba przekonywać osób 50+ z korzyści płynących z korzystania z internetu. Trzeba trochę cierpliwości, wskazówek i słów zachęty a efekty same wręcz nakłaniają do dalszej,
samodzielnej pracy. Aby jednak podtrzymać te sympatyczne kontakty i kontynuować dalszą naukę
umówiliśmy się z warsztatowiczami w każdy pierwszy piątek miesiąca w strońskiej bibliotece. Na
pierwsze spotkanie Klubu Strońskich Internautów 50+ zapraszamy w 5 lipca 2013 o godz. 11-tej.
Zapraszamy tych, którzy uczestniczyli w zajęciach, jak i osoby zainteresowane przegrywaniem zdjęć
z aparatów cyfrowych na komputer – taki będzie temat tego spotkania.
Dziękuję raz jeszcze Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury i Bibliotece w Stroniu Śląskim za dotychczasową współpracę.
Na zdjęciu uczestnicy ostatnich warsztatów i zajęcia z dn. 18
kwietnia 2013 r.

DZIEŃ DZIECKA W STAREJ MORAWIE

BYŁO SŁODKO I WESOŁO

Z inicjatywy Rady
Sołeckiej Starej Morawy w dniu 16.06.2013
zostało zorganizowane
spotkanie rodzinne pod
hasłem „Dzień Dziecka
na Skałkach Marianny
Orańskiej”. Celem tego
wydarzenia była integracja mieszkańców i
dobra zabawa naszych
najmłodszych. Na twarzach dzieci pojawiły się promienne uśmiechy na widok dmuchanych zjeżdżalni, a na niebie pojawiło się słońce co skutkowało
dobrą zabawą. Aby pociechy nabrały sił do dalszej zabawy podano pieczone kiełbaski, napoje i inne przekąski przyrządzone przez
rodziców.

W czasie imprezy Czerwcowy Plac Zabaw - 1.06.2013 r. w
Parku Miejskim Radni i Samorządowcy w osobach:
W. Czerwińska, S. Dobrowolski, K. Grzelak, M. Laskowska,
C. Najduch, G. Janiszewska, D. Guli, Z. Pakuła, Z. Frodyma,
R. Suliński, R. Linde, W. Ryczek, R. Wiktor, J. Florowski,
D. Chromiec ufundowali z okazji Dnia Dziecka pączki oraz
dofinansowali pulę nagród przeznaczoną dla kapel z okazji XVI
Przeglądu Kapel Podwórkowych.

Sołectwo Stara Morawa

JAŚNIEJ W KAMIENICY
W imieniu mieszkańców wsi Kamienica dziękuję Panu
Burmistrzowi i wszystkim, którzy się przyczynili do budowy
oświetlenia (hybrydowego) za częściowe oświetlenie naszej wsi.
Jak na razie latarnie spisują się na medal. Dla Gminy jest to
wydatek jednorazowo dość wysoki, jednak z perspektywy czasu
utrzymanie latarni sprowadzać się będzie jedynie do
serwisowania, a koszty energii elektrycznej są zerowe. Życzymy
wszystkim sołectwom Gminy Stronie Śląskie takiego oświetlenia.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i nieskromnie prosimy o
kolejne latarnie, aby cała nasza wieś była oświetlona.
M. Wrzecioniarz, Sołtys Sołectwa Kamienica

Małgorzata Bednarek, Trenerka PCRS

SIOSTRY WĘGRZYN GÓRĄ
W dniach 1416.06.2013
w
Luksemburgu
odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa tego kraju w
tenisie stołowym.
Polskę reprezentowała drużyna 6osobowa, w tym
dwie zawodniczki
z klubu "Śnieżnik"
Stronie
Śląskie:
Katarzyna Węgrzyn - w kategorii młodziczek zajęła 2 miejsce,
ulegając w finale jedynie 3:2 zawodniczce z Niemiec.
W kategorii kadetek Anna Węgrzyn zajęła 9-te miejsce (trzeba
dodać, iż Ania startowała w wyższej kategorii wiekowej). W kategorii juniorek udział w zawodach wzięła Ada Jończyk, była zawodniczka "Śnieżnika", zajmując wysokie 7 miejsce. W zawodach
wzięły udział 24 zespoły z krajów europejskich i Chińskiej Akademii Tenisa Stołowego.
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MEDAL ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
W dniach 7 i 8 czerwca 2013 r. Burmistrz
Stronia Śląskiego nagrodził pary, które świętowały
długoletnie pożycie małżeńskie. Państwo Janina i
Tadeusz Słonina świętowali 56 lecie, natomiast
Państwo Marianna i Bogdan Gajewscy 50-lecie
pożycia małżeńskiego.
To, że uczestniczyliście Państwo w tych
uroczystościach, jest świadectwem tego, że
wspieraliście się w najtrudniejszych chwilach, że w
niełatwych dla was latach, potrafiliście zbudować
coś tak trwałego. Bo raz w życiu dane słowo
wiąże na zawsze.
Burmistrz wręczył szanownym jubilatom
medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz
kwiaty i życzył wszystkiego dobrego na dalszej
drodze wspólnego życia.

POZNAJ RADNEGO SWEGO

Z ŻYCIA „BAJLANDII”

W tym miesiącu prezentujemy krótki wywiad z
Panem Zdzisławem Pakuła – Radnym Miejskim kadencji 20102014. Pan Zdzisław pełni następujące funkcje w Radzie Miejskiej:
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Członek Komisji
Infrastruktury Porządku i Bezpieczeństwa.
Pochodzi z: Krosna Odrzańskiego.
Mieszka w: Stroniu Śląskim.
Z wykształcenia: mgr prawa.
Z powołania: społecznik.
Największa zaleta: rzetelność.
Najmniejsza wada: dokładność.
Ulubiona pora roku: wszystkie cztery pory roku.
Ulubiony kolor: kolory ziemi-beże, brązy.
Ulubione danie: zrazy wołowe z modrą kapustą i ziemniakami.
Ulubiony film: Jak rozpętałem drugą wojnę światową.
Ulubiona książka: o tematyce wojennej i techniczne.
Ulubiona muzyka: każda, która wpada w ucho.
W czasie wolnym: praca na działce, sport, turystyka, spacery.
Ulubione miejsce w gminie: Stronie Wieś.
Stronie (gminę) lubię za: fajni
ludzie, piękne tereny.

● W dniu 24 maja gościliśmy w naszym przedszkolu najukochańsze osoby pod słońcem. Mamy przyszły w pełnym składzie, aby
przy poczęstunku wysłuchać piosenek na ich cześć i inscenizacji
Na straganie. Dzieci własnoręcznie wykonały dla Mam korony,
które wręczyły w podarunku. Wszystko to oczywiście było przygotowywane w wielkiej tajemnicy, więc Mamy były bardzo zaskoczone niespodzianką.
● Dnia 10 czerwca Pani Irena Foremnik zaprosiła nas do Nadleśnictwa Lądek Zdrój na zajęcia. Był to dzień pełen atrakcji.
Pierwszą z nich był przejazd autobusem do Strachocina. Tam na
miejscu czekała już Pani Irenka, za którą dzieci wprost przepadają. Pokazała nam salkę edukacyjną i szkółkę drzewek. Dzieci
oglądały bajki ekologiczne, kolorowały ptaki, brały udział w wyścigu w workach, za który dostały przepiękne nagrody książkowe, bawiły się na placu: bardzo miło spędziły czas.
● Od pewnego czasu bardzo intensywnie przygotowywaliśmy się
do Festiwalu Piosenki Przedszkolnej w Stroniu Śląskim. W dniu
14 czerwca „Bajlandię” reprezentowały dwie dziewczynki: Milena
Jesiołowska i Oliwia Cieśla, która otrzymała jedno z trzech wyróżnień. Ponadto wszystkie nasze dzieci wystąpiły na festiwalowej scenie, prezentując taniec Fantazja.

W
Stroniu
(gminie)
zainwestowałbym w: młodzież,
dzieci.

Dla Stronia (gminy) zrobiłbym:
Rewitalizację Osiedla Morawka.
Dlaczego warto mieszkać w
Stroniu (gminie)?: cisza,
spokój, czyste powietrze-czego
chcieć więcej.

Dlaczego warto odwiedzać
Stronie (gminę)?: o każdej
porze roku jest atrakcyjna
oferta dla nawet najbardziej
wybrednych.

Moje hasło promocyjne dla
Stronia (gminy): JESTEŚMY
AKTYWNI Z NATURY, BO
MAMY SPA, ZALEW I GÓRY.
Kontakt: 609 142 133
zdzislaw_pakula@wp.eu.

● Następnego dnia, 15 czerwca, z tym samym repertuarem dzieci wystąpiły na Pikniku Rodzinnym w Bolesławowie przed lokalną
widownią. Ten wysiłek naszych maluchów zostanie nagrodzony
M. Anders
wycieczką do kina w Kłodzku.
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
- 31 maja zakończyła się coroczna Akcja „Nakrętka”, zebrane w
duużżeej ilości plastikowe nakrętki zostały dzięki
pomocy
rodziców naszych przedszkolaków przekazane na rzecz Fundacji
„Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu.
- W konkursie plastycznym organizowanym przez Nadleśnictwo
Lądek Zdr. pt. „Zwierzęta i rośliny chronione naszych terenów”
nagrodzeni zostali: Oliwia Soroko, Julia Cieślak, Borys
Tomaszewicz i Wojtek Warachim. Na uroczysty odbiór nagród
dzieci zostały zaproszone do siedziby
Nadleśnictwa w dniu 5 czerwca.
- „Dzień dziecka” w naszym przedszkolu
jak to bywa w tradycji, dzieci spędziły na
zabawach niestety w salach. Ze względu
na opady deszczu „dmuchany zamek”,
który stanowi tradycyjną atrakcję tego
dnia został przesunięty na inny termin.
Dzieci dostały od p. Dyrektor
słodki
poczęstunek sfinansowany przez Radę
Rodziców naszego przedszkola.
- W ramach tygodnia „czytania dzieciom”
przedszkolaki
ze
wszystkich
grup
wiekowych w poniedziałek 10 czerwca
odwiedziły Bibliotekę Miejska, gdzie
wspólnie z
paniami bibliotekarkami
przeprowadziły inscenizacje min. wierszy J. Tuwima pt. „Rzepka” i
„Abecadło”. Natomiast w czwartek odbyła się barwna parada
postaci bajkowych ulicami Stronia Śl. zakończona czytaniem
dzieciom
ulubionych bajek przez pana wiceburmistrza D.
Chromca.
- XII Festiwal Piosenki Przedszkolnej również już za nami, w tym
roku uczestniczyły w nim dzieci z kilku przedszkoli naszego
powiatu. Nasze przedszkole reprezentowali: Agatka Pomykała,
Arleta Makselan, Milena Szymańska i Dominik Sokołowski.
Występy wszystkich dzieci bardzo się podobały, każdy z
uczestników został nagrodzony.
Podczas Festiwalu przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego
przekazali na ręce p. Dyrektor Celiny Chęś – Drańczuk „Odznakę
za Zasługi dla Łowiectwa”, który otrzymało Przedszkole Miejskie w
Stroniu Śl. jako jedyne przedszkole w Polsce.

- „Piknik Rodzinny” w sobotę 15 czerwca pod hasłem „Bezpieczny
przedszkolak”, zgromadził wielu życzliwych nam mieszkańców
gminy. Oprócz wspólnego spędzenia czasu rodziców z dziećmi,
dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia zorganizowane przez
przedstawicieli: Policji Lądek Zdr., Ochotniczej Straży Pożarnej
Stronie Śl, Straży Miejskiej ze Stronia Śl. Zostali również
nagrodzeni zwycięzcy konkursu plastycznego „Pojazdy”: Kinga
Krawiec, Brajan Brejna, Tatiana Stercuła i wszyscy jego
uczestnicy. Pomysłowość rodziców
naszych przedszkolaków biorących
udział w konkursie jest naprawdę
budująca.
Równocześnie chcemy podziękować
wszystkim którzy przyczynili się do
organizacji Pikniku, w szczególności
rodzicom za upieczenie ciast, oraz
sponsorom: p. J. Florowskiemu, p.
Felusiak, Geowicie, oraz właścicielom
sklepów spożywczych: panią Kwaśny i
Urbaniak. Za ozdabianie twarzy dzieci
kolorowymi wzorami, dziękujemy: Kasi
Noga, Dianie Leszczyńskiej, Monice
Sieroń,
Oliwi
Lech
i
Marice
Słotwińskiej.
- W poniedziałek 17.06. dzieci kończące przedszkole pojechały na
wycieczkę do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, jest to tradycyjny
prezent na pożegnanie z przedszkolem.
- 24 czerwca odbyło się spotkanie adaptacyjne dla przyszłych
przedszkolaków.
- 28 czerwca Koniec Roku Szkolnego 2012/13. Pożegnanie dzieci
idących od września do Szkoły Podstawowej, czyli roczniki 2006 i
2007, takimi słowami „Zaraz po wakacjach będziecie już w

szkole, w waszych sercach niech zostanie nasze wesołe
przedszkole”. A na koniec wszyscy zaśpiewamy „ Wakacje,
wakacje, to słońce i pogoda, to radość i przygoda....”

Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. zaprasza dzieci ponownie
od 1 sierpnia.
Anna Raś, Przedszkole Miejskie

SZKOŁA PODSTAWOWA
Matematyczne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim. W marcu 2013 roku uczniowie klas pierwszych i
drugich uczestniczyli w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangurek”, a klasy III – VI w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym „Kangur”. Wyróżnienie otrzymał uczeń Krzysztof Podłowski i Amelia Wiktorska. Każdy uczestnik w dniu konkursu
otrzymał logiczną układankę.
W kwietniu pięćdziesięciu siedmiu uczniów klas II-VI zmagało się z zadaniami Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i
Młodzieży w ramach projektu „Matematyka innego wymiaru”. Najlepsi w powiecie to:
drugoklasiści: B. Wędziński (I miejsce); A. Kwiatkowska, D. Bałos, K. Szkudlarek (II miejsce);
trzecioklasiści: R. Kałuża (I miejsce); Z. Wyniczenko (II miejsce), J. Lewicki (III miejsce);
czwartoklasiści: P. Borecki (I miejsce), M. Kawecki (II miejsce), E. Jaworska (III miejsce);
piątoklasiści: W. Gancarz (II miejsce), P. Gancarz (III miejsce);
szóstoklasiści: J. Bora (II miejsce), A. Komora (III Miejsce).
Szkolny organizator Małgorzata Sokołowska

Wyniki Międzygminnego Konkursu Plastycznego oraz Fotograficznego „Rośliny i
Zwierzęta Chronione Naszych Terenów”. Dnia 5 czerwca 2013 r. w Nadleśnictwie Lądek-Zdrój z siedzibą w Strachocinie odbyło
się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów.
Konkurs plastyczny: kategoria klasy I-III: III miejsce - Kozłowska Gabriela, III miejsce - Pyrska Joanna, kategoria klasy IV-VI:
III miejsce - Surzyn Ewelina.
Konkurs fotograficzny: kategoria klasy I-II: II miejsce- Kozłowska Gabriela, III miejsce-Główka Wiktoria, kategoria klasy IV-VI:
I miejsce-Jagoda Sadowska, I miejsce- Anastazja Korpalska, II miejsce- Martyna Balicka.
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Uczniowie wyróżnieni: Wiktoria Wietrzychowska, Julia Lignarska, Aleksandra Wellman, Justyna Polak, Marta Chruścińska, Natalia
Wójcik, Igor Nuckowski.
Fundator nagród-Nadleśnictwo.
Gratulujemy!!! Szkolni koordynatorzy: klasy I-III – Halina Kulbicka, klasy IV-VI – Maria Zimna.

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy na Temat Ekologii i Ochrony Środowiska EKOTEST 2013. Do konkursu
przystąpiło 13 uczniów naszej szkoły. W województwie dolnośląskim do konkursu przystąpiło: 1379 uczniów klas IV-VI.
Wyniki naszych uczniów: klasy IV: O. Śmiłowska - 25 miejsce, F. Prętki - 28 miejsce, M. Gancarz - 33 miejsce, A. Korpalska - 36
miejsce, P. Pawlak - 44 miejsce; klasy V i VI: K. Podłowski - 23 miejsce, J. Lignarska - 27 miejsce, B. Margowniczy - 30 miejsce,
K. Krajewski —31 miejsce, K. Żak - 31 miejsce, S. Bernaś - 33 miejsce, J. Sadowska - 34 miejsce, K. Noga - 37 miejsce.
Gratuluję-szkolny koordynator: Maria Zimna

Projekt „Czysta Gmina”. Przez cały rok szkolny 2012/2013 nasza szkoła realizowała projekt „Czysta gmina”, który polegał na
zbiórce surowców wtórnych. Dzięki zaangażowaniu uczniów i rodziców udało nam się zebrać łącznie 6611 kilogramów surowców
wtórnych na kwotę 1200,87 zł. W kategorii klas I – III wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – klasa Ic – 1325,5 kg, II
miejsce klasa IIB – 903,5 kg, III miejsce klasa IIA – 638 kg.
W kategorii klas IV – VI wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce – klasa VB – 526,5 kg, II miejsce klasa VC – 308 kg, III
miejsce klasa VIA – 217,5 kg
Szczególne podziękowanie kierujemy do Nadleśnictwa Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie za wywóz surowców do punktów skupu i
Panu Janowi Ziębie – naszemu panu Woźnemu za pomoc przy comiesięcznej zbiórce.
Szkolni koordynatorzy: Maria Zimna i Jarosław Grzybowski

Szkolny konkurs recytatorski.
3 czerwca 2013 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim
recytowały wiersze polskich poetów. W konkursie uczestniczyło 21
uczniów. Emocje były duże, każdy recytował z ogromnym przejęciem.
Uczniowie byli świetnie przygotowani. Słuchało się ich z prawdziwą
przyjemnością.
Jury nagrodziło następujące osoby:
w kategorii I-III: I miejsce: A. Kwiatkowska II a, II miejsce: I.
Jesiołowska III a , N. Lasota Ic, III miejsce: M. Madejczyk Ic, Bartosz
Wędziński II a.
W kategorii IV-VI: I miejsce: J. Bora VI a, D. Wacławska V a, M.
Gancarz IV b; II miejsce T. Lis V c.
SP

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
Kursy kwalifikacyjne zawodowe w ZSP w Stroniu Śl.
W miesiącach kwiecień – maj 2013 r. uczniowie ZSP Stronie Śl.
z branży turystycznej i logistyczno-spedycyjno-transportowej
wzięli udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Kursy
przeprowadzane były ze środków unijnych w ramach projektu
„Modernizacja
Kształcenia
Zawodowego na
Dolnym
Śląsku
II”.
Głównym
celem
projektu
jest podniesienie
atrakcyjności
i
jakości kształcenia
zawodowego
m ł o d z i e ż y
Dolnego
Śląska
poprzez realizację
progr amów
rozwojowych
szkół prowadzących kształcenie zawodowe zgodnie z potrzebami
rynku pracy.
Odbyły się 3 kursy: „Animacja czasu wolnego”, „Kierowca wózków
jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami na
bezpieczną wymianę butli gazowej”, „Kurs barmański w stopniu

podstawowym”. Wszyscy kursanci (45 uczniów ZSP Stronie Śl.)
uzyskali certyfikaty.
Podium dla klasy mundurowej z ZSP w Stroniu Śl.
W dniu 7 czerwca br. uczniowie klasy 1M wzięli udział w
Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w strzelaniu z kbks 5,6mm w
Polanicy Zdr. Chłopcy w mundurach wystrzelali 319 pkt.
zdobywając brąz. Do drugiego miejsca zabrakło tylko 2 pkt., a do
pierwszego 14 pkt. Debiutanci wystąpili w składzie: D. Capaja, A.
Masiewicz, A. Prokop, Sz. Woźniak.
OFERTA EDUKACYJNA ZESPÓŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCJ NA ROK 2013/2014 !!!

●
●

●
●

●

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – MUNDUROWE
TECHNIKUM – TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH (MANAGER GASTRONOMII) lub
TECHNIK HOTELARSTWA (w zależności od ilości chętnych)
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – KUCHARZ
ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZAWODOWA –PIEKARZ,
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CUKIERNIK,
FRYZJER, SPRZEDAWCA
NOWOŚĆ – LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!

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
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu maju 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 18 pouczeń
za wykroczenia porządkowe i 5 za wykroczenia drogowe. W
okresie tym nałożyli również 10 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe i 2 za wykroczenia
drogowe.
W trakcie 25 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie,
parkingi samochodowe (w ramach kontroli przestrzegania znaku
„strefa zamieszkania”), rejon osiedla 40-lecia i Morawka, ul.
Kościuszki oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do
dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną
uwagę zwracali na osoby spożywające alkohol, dopuszczające się
wybryków chuligańskich i zaśmiecania a także wyprowadzające
luzem psy.
Strażnicy miejscy dokonali 16 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu
na terenie szkoły. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej
uczniów na terenie miasta w ramach akcji „Stop wagarom
wybieram szkołę”.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie
przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją multimedialną:
● 10.05.2013 r. w Szkole Podstawowej z wszystkimi klasami
IV-VI na tematy „Dopalacze i narkotyki”,
● 27,28 i 29.05.2013 r. w klasach gimnazjalnych na temat
„Zagrożenia i bezpieczeństwo w internecie”.
W ramach współpracy z kołem PZW przeprowadzono kontrolę
(razem z przedstawicielem Społecznej Straży Rybackiej) na
akwenach wodnych (w tym na zalewie w Starej Morawie). W
trakcie patrolów skontrolowano 11 osób dokonujących połowu

ryb, z których 3 nie posiadały wymaganych dokumentów
(przekazano dla PZW).
Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 5 wywiadów
środowiskowych, udzielili 3 asyst dla pracowników Urzędu
Miejskiego i Ośrodka Opieki Społecznej. Dodatkowo w ramach
samodzielnych patroli dokonali kontroli placów zabaw na terenie
gminy Stronie Śląskie. Przyjęli 18 zgłoszeń od mieszkańców z
prośbą o interwencję. Przedstawiciele Straży Miejskiej
uczestniczyli w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego.
Wspólnie z funkcjonariuszami Policji odbyto 17 patroli, w
trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i
bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również
przyległe miejscowości. Podczas patroli dokonywali kontroli
parków miejskich, przystanków i wiat autobusowych, rejonu
osiedli oraz rejony sklepów gdzie zwracali uwagę na
przestrzeganie zakazu spożywania wyrobów alkoholowych. W dniu
30.05.2013 r. w związku ze świętem Bożego Ciała zabezpieczali
procesję kościelną. Ponadto w trakcie wspólnych służb
podejmowali 16 interwencji porządkowych, 1 nietrzeźwego
odwieźli do miejsca zamieszkania oraz zabezpieczali 1 miejsce
wypadku w Starej Morawie.
W
dniu
04.05.2013
r.
zabezpieczali
wspólnie
z
funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę plenerową
„Strońska Majówka”, która przebiegła bez zakłóceń. Strażnicy
miejscy wykonali łącznie 42 patrole, z czego 26 pieszo i 16
samochodem.
J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ
W ramach akcji „Z książką na walizkach”
zorganizowano dwa spotkania z pisarzami: panem
Markiem Sikorskim autorem książki „Smok
wawelski, w kręgu mitu i historii” oraz panem
Pawłem Wakułą znanym rysownikiem –
humorystą , autorem książek dla dzieci. Pisarze w
zabawny i interesujący sposób opowiadali dzieciom
ze Szkoły Podstawowej o swojej pracy i o
bohaterach napisanych książek. Przez kilka dni
Biblioteka przestała być oazą ciszy i spokoju. Stała
się za to miejscem pełnym dziecięcego śmiechu.
Dnia 22 maja klasa III b została zaproszona na
Poranek z Andersenem. Podczas ciekawych
zajęć dzieci mogły pochwalić się znajomością
ponadczasowych utworów baśniopisarza. Na zakończenie dzieci zachęcić młodych
bibliotecznych.
posadziły kolejne drzewko koło Biblioteki (już czwarte!).
Rok 2013 r. ogłoszony został rokiem Juliana Tuwima, więc
przygotowaliśmy zajęcia poświęcone twórczości poety. Dnia 11

czerwca dzieci z Przedszkola
miały okazję popisać się
zdolnościami aktorskimi i wcielić
się w role bohaterów wierszy pt.
„Rzepka” oraz „Abecadło”.
Dnia 12 czerwca ze stacji
Stronie Śląskie w poszukiwaniu
przy gód wyru szyły czt ery
lokomotywy składające się z
uczniów klasy I b. Dzieci poprzez
śmieszne gry i zabawy ruchowe
zapoznały się z najbardziej
znanymi wierszami Tuwima .
Nasze działania mają na celu
czytelników do korzystania z zasobów

WYPŁYWANE SUKCESY
24 maja br. strońscy gimnazjaliści wzięli udział w zawodach pływackich, których organizatorem było Centrum Turystyczno- Sportowe oraz
Gimnazjum nr 2 w Nowej Rudzie. Nasi uczniowie, ku uciesze opiekunaPani Małgorzaty Wijatyk- zdeklasowali rywali, zajmując czołowe miejsca na dystansie 50 m stylem dowolnym:
Weronika Pierścionek z kl. III C zajęła II miejsce,
Sebastian Soroko z kl. II A- III miejsce,
Malwina Konieczna z kl. I A- III miejsce.
Małgorzata Wijatyk
Brawo!
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

Alicja Witczak, Biblioteka Miejska
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu maju 2013 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu
uczestniczyło 10 osób. Uczestnicy to osoby uzależnione, osoby pijące szkodliwie oraz problemowo. W omawianym okresie udzielono 15 porad. W
ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego uruchomiony jest Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku do środy w godzinach
17.00 do 20.00. Można uzyskać tu potrzebne informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy domowej, leczenia
odwykowego, porad prawnych.

mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Uzależnienie chorobą emocji
W dzisiejszym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytanie „Co to jest
uzależnienie od alkoholu”?
Wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
(ICD-10) nazywa się to Zespołem Zależności Alkoholowej ZZA. Jest to
stan psychiczny i fizyczny wynikający ze współdziałania żywego organizmu
i alkoholu.
Książkowa definicja alkoholizmu nie przyciągnie jednak Twojej uwagi,
Czytelniku Nowinek Strońskich. Dlatego ja opowiem Ci o tej chorobie w
taki sposób, byś zobaczył, że może ona spotkać każdego z nas.
Zakładam, że tak jak znaczna część ludzi, także Ty doświadczyłeś
działania alkoholu po jego wypiciu. Mogło to zdarzyć się na szkolnej
zabawie, ognisku lub w wieku dorosłym przy jakieś okazji. Jak wówczas
się czułeś? Nawet jeśli zakończyło się niefortunnie, to zapamiętałeś, że
była dobra zabawa. Może nawet podziwiano Cię, że masz mocną głowę i
przetrzymałeś wszystkich? Zapamiętałeś, że byłeś duszą towarzystwa,
bawiłeś się wyśmienicie, podziwiano cię, poczułeś się silnym, odważnym,
itp. To właśnie jest czas zysków płynących z picia. Picie dla przyjemności.
Stan zmienionej świadomości pod wpływem wypitego alkoholu daje
możliwość przeżycia beztroski, odreagowania napięcia emocjonalnego,
ucieczki od problemów. Pamięć zatrzymuje ten właśnie fragment,
natomiast przeżywanie złego samopoczucia związanego z trzeźwieniem
tzw. „kaca” ulega zatarciu, zapomnieniu. Pamięć ludzka nosi w sobie
pewien fenomen o którym warto wiedzieć: zapomina się o cierpieniu. W
przeciwnym razie żadna kobieta nie urodziłaby drugiego dziecka - pamięć
o wcześniej przeżytym cierpieniu byłaby skutecznym hamulcem.
Jeśli osoba pijąca zakodowała w pamięci, że było „fajnie”, to naturalną
rzeczą jest, że to, co jest dla niej dobre, chce powtórzyć. Korzysta
wówczas chętnie z nadarzających się okazji, z czasem poszukuje ich, aż
przychodzi moment, że bez tego trudno jest sobie poradzić.
Picie alkoholu jest - paradoksalnie - społecznie uznawane, wręcz
akceptowane, często pożądane. Jak to rozumieć? Alkohol jest obecny w
życiu człowieka od najmłodszych lat, wypijany z okazji narodzin, chrzcin,
imienin , ślubu, pogrzebu – bez końca można wymieniać okazje do picia.
Dzieci są obserwatorami takich uroczystości, one dostają tzw. szampany
dla dzieci. Programowane są tym samym do picia prawdziwego alkoholu,
kiedy dorosną. Czyż to nie paradoks? Każdy rodzic chce, by jego dziecko
było wyjątkowe, mądre i zdrowe, a uczy je picia od najmłodszych lat,
polewając do kieliszka soczek. W przyszłości owocuje to przekonaniem, że
dobra zabawa związana jest z piciem alkoholu.
Częste picie alkoholu prowadzi do zwiększonej tolerancji, co oznacza,
że organizm „przyzwyczaja się” do niego, wzrasta zapotrzebowanie na
obecność alkoholu w organizmie człowieka. Mówi się wówczas o tzw.
mocnej głowie. Wbrew ogólnemu przekonaniu jest to niebezpieczny stan,
wzrasta pewność i poczucie mocy. Problem może się ostro rozwijać mimo
widocznych sygnałów ostrzegawczych. A w sytuacji zwrócenia uwagi ze
strony bliskich lub znajomych - następuje silna reakcja obrony własnego
prawa do picia. Picia kojarzonego z niezależnością, przyjemnością,
wolnością. Jak trudno jest wówczas wyobrazić sobie życie bez alkoholu.
Lęk przed konfrontacją z tymi faktami zamienia się w złość, a nieraz w
agresję wobec tych, którzy dokonują takiej interwencji. Tu kończy się czas
zysków z picia, zaczyna się czas strat, kryzysów, pogubienia, utraty
wypracowanych wartości. Tu rozpoczyna się czas konfliktów rodzinnych,
konfliktów z prawem, straty pracy a często rodziny.
W sytuacji wysokiej pozycji społecznej i materialnej proces strat trwa
odpowiednio dłużej. I jest o wiele trudniej dostrzegalny. Rozwijający się
problem choroby alkoholowej długo też jest ukrywany przez rodzinę z
obawy o utratę dobrej opinii w oczach społeczeństwa. Taki stan rzeczy
zachęca do dalszego picia, następuje dalszy rozwój procesu uzależniania

się od alkoholu. Osoba pijąca nie konfrontuje się ze skutkami swego
postępowania.
Mówi się, że alkohol jest dla ludzi. Oczywiście tak, ale kiedy zobaczyć,
że dzieje się coś złego, że picie wykracza poza kontrolę? Często zdarza
się, że dobremu fachowcowi w czasie pracy lub po jej wykonaniu „stawia
się” alkohol. Zachęcany
społecznym przyzwoleniem pije, ale kiedy
uzależni się – traktowany jest przez to samo społeczeństwo jak trędowaty.
Przestaje być lubiany, szanowany, staje się odrzucanym „alkoholikiem”.
Osoba uzależniona pije nie na złość rodzinie - ona nie potrafi tego
przerwać sama. Przysięga sobie i innym, że to koniec, że więcej się nie
napije. I głęboko wierzy w swoje postanowienie o niepiciu. Czuje i widzi,
że coś jest nie tak. Jednak kiedy wraz z upływem czasu wzrasta poziom
napięcia emocjonalnego, przestaje sobie radzić ze sobą, zaczyna się
mętlik, rozdrażnienie, złość, pojawia się pragnienie napicia się alkoholu,
któremu to pragnieniu zaprzecza – bo przecież tak bardzo chce nie pić.
Nasilają się objawy zaprzeczania faktom, koloryzowania czasu picia,
pomniejszania strat, racjonalizacji, obwiniania innych za to, co się z nim
dzieje. Od tej chwili jest już jeden krok do napicia się alkoholu. Pije mimo
postanowienia o niepiciu. Kiedy pije – cierpi. Krzywdzi swoich bliskich pijąc
– to także przysparza mu cierpienia. Pije, bo cierpi. Cierpi, bo pije. Koło
się zamyka – tu zaczyna się uzależnienie.
W tym miejscu odpowiem, że uzależnienie to taki stan psychiczny i
fizyczny człowieka, który zależny jest od obecności alkoholu lub od jego
braku. Oznacza to, że człowiek reguluje swoje emocje poprzez picie
alkoholu. Życie zaczyna koncentrować się wokoło alkoholu: jego
zdobywania i picia go.
Kończąc dzisiejszy odcinek, podsumuję, że alkoholizm jest chorobą.
Jest to choroba śmiertelna, postępująca i chroniczna, co oznacza, że nie
leczona
prowadzi do śmierci. Rozwija się podstępnie. Lecz warto
wiedzieć, że chorobę tę można zatrzymać, zaleczyć. Można wrócić do
zdrowia, lecz warunkiem tego jest rozstanie z alkoholem. I żadna z
uzależnionych osób nie rozpoczyna leczenia spontanicznie, tak bez
przyczyny. Dopiero spiętrzenie kryzysów pozwala dostrzec narastający
problem z piciem. Zburzenie silnie rozbudowanych systemów obronnych
staje się początkiem długiej i żmudnej drogi trzeźwienia, początkiem
odzyskiwania siebie i swoich wartości.

Elżbieta Kordas

PROGRAM WYDARZEŃ NA LIPIEC
- 06.07.2013 r. "ZALEW NAD POZIOMEM STRONIA"/PŁYWANIE
NA "BYLE CZYM" nad Zalewem w Starej Morawie. Jest to PolskoCzeska impreza o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, której
motywem przewodnim będzie aspekt turystyczny z naciskiem na
turystykę ekstremalną. Odbędzie się konkurs "Pływania na Byle
Czym" w tematyce turystyki górskiej, dla zwycięzców
przewidzieliśmy nagrody pieniężne oraz dyplomy. Zorganizowane
zostaną liczne konkursy zręcznościowe (z wartościowymi
nagrodami), w których wykorzystane będą akcesoria oraz sprzęt
turystyczny typu: termos, kijki trekingowe, buty turystyczne czy
plecaki. Zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy turystycznej o
regionie pogranicza polsko-czeskiego oraz wiedzy w jaki sposób
postępować w górach podczas odbywania wycieczki górskiej.
Osoby lubiące wyzwania będą mogły zjechać z wieży na molo za
pomocą rozpiętej liny (tyrolki). W rytmach Hip-Hopu
zaprezentują się: Reforma, Osa, Elzet. DJ Gromee zadba o
oprawę muzyczną w dalszej części imprezy, a towarzyszyć mu
będzie kwintet smyczkowy oraz muzycy grający na saksofonie,
gitarze elektrycznej oraz basie. Gwiazdą wieczoru będzie
polska wokalistka pop-rockowa,
Małgorzata Ostrowska,
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od początku lat 80 należąca do najpopularniejszych gwiazd
polskiej muzyki. Początkowo związana i odnosząca ogromne
sukcesy z grupą Lombard, od 1999 roku nagrywająca jako
solistka. Na zakończenie zagra DJ Mysza.

- 13,20,27 lipca zapraszamy do odwiedzenia placu spotkań w
Nowym Gierałtowie gdzie w godz. 12-14 odbędą się "Jarmarki
Produktu Lokalnego", gdzie kupić będzie można produkty lokalne
z gminy Stronie Śląskie typu: sery, chleby, ciasta itp.
- 14.07.2013 r. Wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna z
Natury - Poznaj Swoją Okolicę". Dla średnio zaawansowanych
rowerzystów. Wyjeżdżamy spod hali SPA w Stroniu Śląskim o
godz. 10.00. Po wycieczce przewidujemy ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Uczestnictwo w wycieczce jest bezpłatne.
- 18-21.07.2013 r. "DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL BIEGÓW
GÓRSKICH (DFBG)" obejmujące swoim zakresem całą Ziemię
Kłodzką ze startem i metą w Stroniu Śląskim. Na całość zawodów
będzie się składać pięć biegów górskich, które będą odbywać się
w różnych rejonach Ziemi Kłodzkiej. Trasy poszczególnych biegów
będą prowadzić głównie szlakami turystycznymi i drogami. Trasy
wymagające technicznie, dużo skał, zakrętów, znaczne
przewyższenia. Trasy będą wyznakowane w miejscach zmiany
szlaku. Na trasie 210 km i 90 km zawodnicy dodatkowo otrzymają
mapę z wyrysowanym przebiegiem.
Specyfikacja tras:
1. Bieg 7 szczytów - ok. 210 km. Trasa: Stronie Śląskie - Śnieżnik
- Jagodna - Jamrozowa Polana - Kudowa - Szczeliniec Wlk. Srebrna Góra - Bardo - Lądek Zdrój. Start 18 lipca (czwartek)
godz. 18.00.
2. Bieg K-B-L – 90 km. Trasa: po trasie 7 szczytów od : Kudowa
Zdrój – Bardo - Lądek Zdrój Start 19 lipca (piątek) godz. 20.00.
3. Złoty Maraton - 43 km. Trasa: Lądek Zdrój - Złoty Stok - Lądek
Zdrój Start 20 lipca (sobota) godz. 11.00.
4. Złoty Półmaraton - 21 km. Trasa: Lądek Zdrój - Złoty Stok.
Start 20 lipca (sobota) godz. 11.00.
5. Bieg na Śnieżnik ok. 10 km. Trasa: Czarna Góra – Śnieżnik.
Start: 21 lipca (niedziela) godz. 10.00.
6. Treking na Śnieżnik – ok 6 km. Impreza towarzysząca biegu na
Śnieżnik – osoby chętne będą mogły tuż po starcie biegu wjechać
kolejką na szczyt Czarnej Góry (miło widziane kibicowanie) –
a następnie przejść wyznaczoną trasą biegu na szczyt Śnieżnika
(meta). Ze szczytu wraz z zawodnikami biegu wspólne zejście do
górnej stacji kolei i zjazd lub zejście do Kletna.
Strona zawodów: www.dfbg.pl.
- 21-22.07.2013 r. Mistrzostwa Polski oraz Puchar Polski w DH
w Siennej na stokach Czarnej Góry. Więcej na stronie
www.parkrowerowy.pl, tel. 501 503 544.
Paweł Dywański, CETiK

KLUB HDK „BRYLANT”
11 – 12 maja w miejscowości Niedowie odbyły się 17
Mistrzostwa Polski Krwiodawców. W tym roku organizatorem był
Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża
przy Elektrowni Turów oraz Oddział Rejonowy PCK w Zgorzelcu.
W Niedowie spotkali się ludzie o wspaniałych sercach i
wspaniałych umysłach. Wielu z graczy to zawodowcy mający w
swoim dorobku – rankingu ponad 2000 pkt. Do tego sportu

potrzebni są ludzie szybko myślący i liczący, ponieważ są to rozgrywki typu szwajcarskiego partia trwa 15 minut, udział wzięło 50
osób z 11 klubów HDK.
Drużynowo I miejsce zdobyli zawodnicy Klubu HDK PCK - MPK
Wrocław, II miejsce Klub HDK PCK – Ostaszewo Toruńskie, III
miejsce Klub HDK PCK Szpitala im. T Marciniaka we Wrocławiu.
Nasza drużyna HDK „ Brylant ” w składzie Sulicki Piotr, Cygan
Antoni i Wojak Sławomir zajęła 7 miejsce.
Trwa wydawanie żywności. W tym miesiącu wydaliśmy: groszek z marchewką – 400 kg, herbatniki – 100 kg, sery żółte – 100
kg oraz mąkę – 300 kg. W każdy wtorek od 13°° do 15°° przyjmujemy
odzież
oraz inne rzeczy
mogące się przydać
drugiemu
człowiekowi
np.
wózki, kule itd.
12
czerwca
odbyła się kolejna
akcja honorowego
oddawania krwi.
Do oddania krwi
zgłosiło się 40
chętnych dawców,
oddało krew 38
dawców, stanowi
to pond 17 litrów krwi, która trafi do szpitali Ziemi Kłodzkiej.
Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie
krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji
krwi ( np. podczas operacji chirurgicznej ) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.
Krew pobiera się od dawców w stacjach krwiodawstwa
(stacjonarnych – najbliższy punkt Kłodzko Szpital Główny lub na
akcjach krwiodawstwa w Stroniu Śląskim CETIK). W Polsce krew
oficjalnie oddaje się tylko honorowo, czyli bezpłatnie. Zabieg trwa
od kilku do kilkunastu minut. Jednorazowo pobiera się 450 ml
krwi. Ubytek ten u większości ludzi nie powoduje żadnych odczuć.
Bardzo mały procent może doświadczyć chwilowy zawrót głowy,
lecz po krótkim wypoczynku wszystko wraca do normy.
Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od
mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.
Przypominam o konieczności opłacenia składki na Polski Czerwony
Krzyż w wysokości 25 zł. na cały rok uczniowie i studenci 5 zł. 50
% zebranych składek pozostaje do dyspozycji klubu.
Jacek

SUKCES MLKS ŚNIEŻNIK
Na odbywających się w Zawadzkiem 9 czerwca 2013 półfinałach do OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY KADETÓW W TENISIE
STOŁOWYM ogromny sukces odniosła drużyna MLKS Śnieżnik
Stronie Śląskie uzyskując awans do finału, który odbędzie się w
Radomsku w dniach 27-30
czerwca. Drużyna w składzie
Alicja Borszowska i Aleksandra
Ciura zdecydowanie pokonała
zawodniczki z klubów KS Unia
Lubiszyn - Tarnów (3-0) oraz
MOSM Tychy (3-1).

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
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Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Stroniu Śląskim
zaprasza wszystkich członków Związku na walne
zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
które odbędzie się w dniu 10.07.2013 r.
I termin zebrania godz. 15:00,
II termin zebrania 15:20.
Zebranie odbędzie się w „Dworku Galosa”
Krystyna Szuber

BIURO RADNEGO
Biuro Jerzego Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim, 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: 8,15,22 lipca 2013 r.
W nagłych sprawach dotyczących mieszkańców,
proszę o kontakt pod nr 607-552-713.
Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław
Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700.
2 lipca 2013 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
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 Kłodzku.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15.00-16.00:
● dnia 02 lipca 2013 r., w Biurze Radnych ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna).
● dnia 06 sierpnia 2013 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.
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!

Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie– Aktywni z Natury

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.
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