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NOWY GIERAŁTÓW – JEDNA Z NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI  
WOJEWÓDZTWA W 2013 R. 

    Konkurs "Piękna Wieś Dolnośląska" jest 
jedną z form wsparcia, jakie Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
o f e ru j e  spo ł ec zno śc iom  l o ka l nym 
uczestniczącym w programie Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi (wszystkie sołectwa naszej 
Gminy należą do ww. programu). Z 
przyjemnością informujemy, że Nowy 
Gierałtów zajął II miejsce w kategorii 
"Najpiękniejsza Wieś" i otrzymał 
nagrodę w wysokości 4 000 zł. 11 lipca 
br., podczas trzygodzinnej wizyty, mieszkańcy 
sołectwa zaprezentowali komisji najciekawsze 
miejsca we wsi, opowiedzieli o ich historii, o wspólnie podejmowanych działaniach i planach. 
    Nowy Gierałtów to niezwykle urokliwa górska miejscowość, z zagrodami o zachowanej 
tradycyjnej architekturze. Działa tu ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne „Gościnna 
Zagroda” specjalizujące się w hodowli kóz i wytwarzaniu koziego sera,  przy 
gospodarstwie agroturystycznym „Ranczo” znajduje się hodowla muflonów, działalność 
rozpoczął Ośrodek Jeździecki „FurmAnka”, a na plebanii hodowane są osiołki. We wsi 
zwiedzić można zabytkowy kościół p.w. św. Jana Chrzciciela oraz odnowioną kapliczkę 
„Emmaus”. Wiele ciekawych inicjatyw wspólnie z parafianami podejmuje ks. Proboszcz 
Maciej Oliwa. Są to, między innymi: organizowany co roku Festyn Świętojański „Św. Jan 
na Gierałtowie”, górska Droga Krzyżowa czy żywa szopka bożonarodzeniowa. Niezwykle 
cenną inicjatywą jest Jarmark Produktu Lokalnego, odbywający się w każdą sobotę w 
m-cach maj-październik. Rada Sołecka i mieszkańcy stworzyli Wiejski Plac Zabaw i 
Spotkań, który jest sukcesywnie zagospodarowywany i służy mieszkańcom wsi i turystom 
do organizacji spotkań i innych wydarzeń. Poza okolicznymi szlakami pieszymi i rowerowymi, 
wyznaczona została leśna ścieżka edukacyjna oraz ścieżka spacerowa 
zainspirowana twórczością Bolesława Leśmiana przy gosp. agroturystycznym 
„Gościnna zagroda”. Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka” realizuje 
projekty, służące ochronie dziedzictwa kulturowego wsi. Wszystkie ww. inicjatywy 
zadecydowały o sukcesie w konkursie. Gratulujemy i życzymy wytrwałości w dalszych 
działaniach na rzecz Nowego Gierałtowa! Najpiękniejszą wsią został Goworów w gminie 
Międzylesie. Więcej o wynikach konkursu na stronie internetowej UMWD. 

M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

DOM SPOTKAŃ 

    W miejscowości Stara Morawa rozpoczęto budowę „Domu Spotkań”, który ma duże zna-
czenie integracyjne dla mieszkańców Starej Morawy i 
okolicznych wiosek. 
    Dom Spotkań usytuowany został w centralnej części 
wioski, dzięki czemu każdy ma do niego swobodny 
dostęp. Jego położenie umożliwia także podziwianie 
„Skałek Marianny Orańskiej” oraz najciekawszych wido-
ków naszej wioski. Rada Sołecka dziękuje mieszkań-
com udzielającym się przy budowie naszego wspólnego 
dzieła.  
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OGŁOSZENIE PRZETARGU 

INFORMACJA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

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

Lp Położenie Nr i pow. działki 

w m
2
 

 

Przeznaczenie 
i  sposób jej zagospodarowania 

Cena 
wywoławcza 
w przetargu 

Kwota 
wadium 
w  PLN 

Termin przetargu 
godz. 

1. 
  

Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/114 
41 

7 300,00 730,00 27 września 2013 r. 
 godz. 9: 00 

2. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/115 
40  

7 200,00 720,00  27 września 2013 r. 
 godz. 9: 30  

3. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/116 
 40  

7 200,00 720,00 27 września  2013 r. 
 godz. 10: 00 

4. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/117 
 40 

7 200,00 720,00 27 września  2013 r. 
 godz. 10: 30  

5. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/118 
 40 

7 200,00 720,00 27 września  2013 r. 
 godz. 11: 00  

6. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/119 
 39  

7 100,00 710,00 27 września  2013 r. 
 godz. 11: 30 

7. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/120 
 39  

7 100,00 710,00 27 września  2013 r. 
 godz. 12: 00  

8. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/121 
 39  

7 100,00 710,00 27 września  2013 r. 
 godz. 12: 30  

9. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/122 
 39  

7 100,00 710,00 27 września  2013 r. 
 godz. 13 : 00 

10. Stronie Śląskie 
ul. Morawka 

554/123 
 39  

7 100,00 710,00 27 września  2013 r. 
 godz. 13: 30 

11. Sienna 7/2 
 1775 

Przeznaczenie-teren usług i 
usług turystyki  

272 000,00 
+ należny podatek 

VAT 

14 000,00 
  

27 września  2013 r. 
 godz. 14: 00 

  12. Sienna 8/4 
 489 

13. Sienna 117/1 
 254 

Przeznacza się dla nowej zabu-
dowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oraz  usługi.   

Opis nieruchomości: 
1.  Stronie Śląskie ul. Morawka — nieruchomości  niezabudowane, wchodzące w skład kompleksu dziesięciu boksów garażowych w 

zabudowie szeregowej zgodnie  z projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę boksu garażowego o pow. 
zabudowy  23 m 2. Przeznaczone  dla nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz  usługi.   

2.  Sienna — nieruchomości niezabudowane, położone w centralnej strefie miejscowości Sienna, obejmującej tereny wokół  Centrum 
Sportów Zimowych „Czarna Góra”. Uzbrojenie działki: energia elektryczna, kanalizacja ściekowa, wodociąg. Dostęp 
komunikacyjny bardzo dobry, krótki dojazd z drogi wojewódzkiej nr 392 drogą utwardzoną materiałem kamiennym. Obecnie 
działki są  użytkowane jako parking. 

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). 
Warunki przetargu: 
1. Przetargi odbędą się w dniu 27 września 2013 r.  od godz. 9:00 do 14:00 (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  23 września 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. 
3. 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. 

    Informujemy, iż od dnia 1 sierpnia 2013 roku trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2013/2014. 
    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2013/2014 można składać od dnia 01 września 2013 roku. 
 
Przypominamy!!!, iż należy zgłaszać każdą zmianę sytuacji rodzinnej mającą wpływ na prawo do pobierania świadczeń rodzinnych oraz  
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z funduszu alimentacyjnego np.: podjęcie zatrudnienia (także za granicą); utratę zatrudnienia; zaprzestanie nauki w szkole lub szkole 
wyższej, oraz inne. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie świadczeń można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, przy 
ul. Zielonej 5, a także pod nr telefonu (74) 814 14 24. 

           M. Lech, OPS Stronie Śląskie 

ZINTEGROWANY INFORMATOR  
PACJENTA 

    Informujemy, że Narodowy 
Fundusz Zdrowia z dniem 1 
lipca 2013 r. uruchomił 
Zintegrowany Informator 
Pacjenta (ZIP), czyli serwis 

internetowy, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł 
sprawdzić na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych 
przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizowanych 
recept. System potwierdza status ubezpieczenia, co jest 
niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak 
również podczas wizyty u lekarza. 
    Pacjent otrzymuje możliwość skonfrontowania faktycznego 
przebiegu swojego leczenia z tym co zostało odnotowane w 
dokumentach, oraz uzyskuje informacje o kosztach poniesionych 
przez NFZ w związku z jego leczeniem. 
    Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o złożenie wizyty 
w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ we Wrocławiu, w 
Delegaturach w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Legnicy i w Punkcie 
Obsługi Ubezpieczonych w Głogowie, gdzie w ciągu kilku minut, 
otrzymacie Państwo uprawnienia pozwalające skorzystać ze 
wszystkich możliwości jakie stwarza Zintegrowany Informator 
Pacjenta. 
Uzyskać dostęp do ZIP można: 
- zgłaszając się osobiście do siedziby NFZ z dowodem osobistym 
lub paszportem, złożyć wniosek, odebrać login i hasło dostępu, 
- wypełnić wniosek na stronie zip.nfz.gov.pl, a następnie w 
siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu. 
Wszelkie informacje na stronie internetowej www.nfz-wroclaw.pl. 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

    Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Samorządowych w 
Stroniu Śląskim. Uroczystość odbędzie się 2 września 2013r. o 
godzinie 9:00 przy ulicy Kościelnej 12. 

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 
„RÓWNAĆ SZANSE 2013” 

    Polska  Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza kolejną edycję 
Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu 
„Równać Szanse 2013”  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
    Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest 
wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w 
wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych 
miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój 
umiejętności społecznych. Chcemy aby młodzież realizująca 
projekty, poprzez aktywne działania, mogła rozwijać swoje pasje i 
zainteresowania. 
    O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, 
rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i trwające 
nie dłużej niż do 31 lipca 2014 r. mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz 
nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację 
pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 
mieszkańców. 
Termin składania wniosków: 10 października 2013 r. 
Wszelkie informacje dotyczące Regionalnego Konkursu Grantowego 
znajdują się na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl. 

STYPENDIA SPORTOWE, NAUKOWE ORAZ 
ARTYSTYCZNE 

    Przypominamy, że termin składania wniosków o stypendia za 
wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia 
sportowe mija 30 września 2013 r. 

    Aby ubiegać się o stypendium sportowe - należy spełnić wa-
runki zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim Nr 
III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych 
zasad, trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypen-
diów sportowych. Natomiast warunki w sprawie stypendiów arty-
stycznych oraz naukowych określone został w Uchwale Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim  Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010 
r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i 
artystycznych dla uczniów i studentów. 

   Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski 
można znaleźć na stronie www.stronie.pl w zakładce stypendia. 

Zapraszamy do składania wniosków! 

WYPRAWKA SZKOLNA 2013 

    Informujemy, że do dnia  
20 września 2013 roku należy 
składać wnioski o udzielenie pomocy 
finansowej uczniom na zakup 
podręc zn i ków  i  mate r i a ł ów 
dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 
w 2013 roku – „Wyprawka Szkolna” dla uczniów z terenu Gminy 
Stronie Śląskie rozpoczynających w roku szkolnym 2013/2014 
naukę w:  
● klasach I-III i V szkoły podstawowej,  
● klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły 

zawodowej, liceum ogólnokształcącego, i technikum, 
● a także uczniom słabowidzącym, niesłyszącym,  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym  
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do Szkoły 
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, 
Gimnazjum im. Marianny Orańskiej w Stroniu Śląskim oraz 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim. 
Szczegółowe informacje w ww. sprawie oraz wnioski dostępne są 
w poszczególnych szkołach. 
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SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI –  
OMÓWIENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 r.  

GOSPODARKA ODPADAMI 

W związku ze zmianą funkcjonowania systemu gospodarki odpadami przypominamy mieszkańcom istotne informacje. 
    Przetarg na odbiór odpadów na terenie Gminy Stronie Śląskie wygrała firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w 
Krapkowicach. Kontakt do Firmy Veolia: 
- Krapkowice Sekretariat - 77 466 15 14 e-mail: veolia_krapkowice@veolia-es.pl 
- Grażyna Rosenberger – 728-319-619 e-mail: grazyna.rosenberger@veolia-es.pl 
- Biuro w Kłodzku – 74-865-54-53. 
    Przypominamy, że do pojemników na odpady zmieszane lub segregowane nie należy wrzucać zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych, ponieważ tego rodzaju odpady będą odbierane w wyznaczonych terminach lub w 
Punkcie Selektywnej Zbiórki. Planowane rozpoczęcie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki – październik 2013 

 
Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych zaplanowana jest na dzień: 

● 6 września 2013 – dla obszarów wiejskich, 
● 13 września 2013 – dla miasta Stronie Śląskie, 

w tych dniach odpady należy wystawiać przed posesje, a w przypadku zabudowy 
wielorodzinnej należy złożyć je przy pojemnikach na odpady. Aby uniknąć sytuacji 
pominięcia Państwa nieruchomości prosimy o zgłaszanie, w Urzędzie Miejskim (tel. 74 811 
77 36) lub bezpośrednio w firmie (tel. 74 865 54 53) adresów nieruchomości przy których 
takie odpady się pojawią. Zgłoszenia należy dokonać do godziny 12:00 dnia 
poprzedzającego odbiór. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – to wszystkie urządzenia, które są zasilane energią elektryczną lub bateriami.  
Odpady wielkogabarytowe – to wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do 
pojemnika na pozostałe śmieci w tym opony do 5 szt. z gospodarstwa domowego. 
 
    Kwestie odpadów budowlanych uregulowane są następująco (UCHWAŁA NR XXVII/224/13 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU 
ŚLĄSKIM §11 punkt 3 ust 7 ) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. W przypadku braku możliwości samodzielnego dostarczenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić odpłatną 
usługę podstawienia pojemnika i transportu odpadów budowlanych u uprawnionego podmiotu, który zawarł umowę z gminą. 
 
W związku z licznymi skargami na nieodebranie odpadów przypominamy, iż zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie  §9. punkt 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zagwarantowania 
swobodnego dostępu do pojemników do zbierania odpadów w dniach odbioru odpadów przez podmiot uprawniony.  
Przez swobodny dostęp do pojemników rozumie się ustawienie pojemników przy bramie wjazdowej lub przy granicy działki. 
Pracownicy firmy Veolia nie będą wchodzić na prywatne posesje w celu odebrania odpadów. 
 
Informacje dotyczące harmonogramu wywozu odpadów oraz sposobu segregacji dostępne na stronie internetowej www.stronie.pl 
oraz w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.  

 
Apel do mieszkańców!! 

 Prosimy aby zatroszczyć się o właściwe oznakowanie nieruchomości – łatwiej jest odnaleźć nieruchomość firmie 
odbierającej odpady. Argumentem przemawiającym za właściwym oznakowaniem nieruchomości jest również 
potrzeba wezwania pogotowia czy straży pożarnej – w przypadku braku oznakowania również takie służby będą 
miały problemy z odnalezieniem nieruchomości, a co za tym idzie tracimy cenne minuty istotne dla naszego zdrowia 
lub życia.  

    W dniu 10 września br. o godz. 14.00 
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śl., pod-
czas posiedzenia Komisji Oświaty, Spor-
tu i Zdrowia, odbędzie się spotkanie z 
przedstawicielami organizacji pozarzą-
dowych (w tym klubów sportowych)  w 
celu omówienia programu współpracy 

Gminy z podmiotami NGO w 2014 r. Uchwalenie programu przez 
Radę Miejską Stronia Śląskiego planowane jest na październiko-
wej sesji. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. zagadnie-
nia dotyczące wspólnych działań w zakresie promocji i turystyki, 
jakie Gmina i organizacje mogłyby podjąć w kolejnym roku. 

    Projekt programu współpracy opublikowany zostanie na BIP-e, 
a link do niego podany zostanie na www.stronie.pl do 31 sierpnia 
2013 r. 
Przypominamy, że wnioski do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 
2014 r. składać można do dnia 30 września 2013 r. Jakie kwoty 
zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji zadań publicznych 
przez organizacje pozarządowe zostanie uchwalone w uchwale 
budżetowej Gminy na 2014 r. Ogłoszenie konkursów na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w 2014 r. planuje się na grudzień 
2013 r.  
   M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 
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MAPA SZLAKU NARCIARSTWA BIEGOWEGO  

W ramach realizacji przez Gminę Stronie Śląskie polsko-czeskiego 
projektu rozwoju sieci szlaków narciarstwa biegowego 
(oznakowany i ratrakowany od grudnia 2013 r. szlak o długości 
68 km biegnących od Bielic przez Góry Bialskie i Masyw Śnieżnika 
do Przeł. Puchacza, z miejscami startu w: Bielicach, Nowej 
Morawie, Bolesławowie, Kamienicy, Kletnie, Janowej Górze i w 
Siennej), w październiku Gmina wyda 10 000 szt. map z 

przebiegiem szlaku. Parametry mapy: skala 
1:30 000, papier: g print 150g, rozmiar: ok. 65-
68 na 28-32 cm (mapa będzie pokazywać tylko 
południową część Gminy – tą, przez którą 
przebiega szlak). Przy nakładzie 10 000 szt. 
Gmina  będzie dystrybuować mapy w ilości 10-
max. 50 szt./obiekt (w zależności od wielkości 

obiektu noclegowego/turystycznego). Zgodnie z sugestiami 
niektórych gestorów, proponujemy, aby obiekty, które chciałyby 
dysponować większą ilością map, dołączyły do gminnego 
zamówienia. Wówczas złożymy zamówienie na nakład, np. 
20 000 tys. sztuk, co znacznie obniży cenę jednostkową. Państwo 
rozliczycie się bezpośrednio z drukarnią (konieczna będzie 
zaliczka lub inna forma gwarancji zamówienia), a swoje mapy 

odbierzecie w Gminie. Przy nakładzie: 15 000 szt. – 0.7 zł/szt. 
brutto,  
20 000 szt. – 0.6 zł/szt. brutto Mapa będzie zawierała tylko treść 
topograficzno-turystyczną, a na rewersie opisy szlaków i ich 
profile wysokościowe. Nie będzie na niej miejsca na reklamy i 
będzie przeznaczona tylko do bezpłatnej dystrybucji. Prosimy 
porozumieć się np. w ramach poszczególnych miejscowości, w 
ramach wszystkich stacji narciarskich czy wypożyczalni sprzętu i 
wówczas zgłaszać swoje zamówienia (jedno zamówienie na 
minimum kilkaset map). Mapa przebiegu szlaków dostępna jest w 
informatorze turystycznym (zakładka Turystyka) na 
www.stronie.pl. Więcej informacji o szlaku ukaże się we 
wrześniowym numerze Nowinek, a do końca września na 
www.stronie.pl pojawią się opisy oraz profile wysokościowe 
poszczególnych odcinków szlaku. W terenie szlak oznakowany 
zostanie do końca października (kolor czarno-pomarańczowy). 
Ratrakowanie szlaku rozpocznie się w okresie świąteczno-
noworocznym. Kontakt: Monika Ciesłowska, UM, pok. 11, 74 811 
77 22, strategia@stronie.pl. 

   M. Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

Całkowita wartość projektu 368 840,00 zł,  
Wkład Unii Europejskiej  257 757,50 zł 
    Położenie geograficzne gminy Stronie Śląskie oraz bogate w unikalną florę i faunę lasy stwarzają doskonałe warunki do uprawiania 
aktywnego wypoczynku i kontaktu z naturą. Stronie Śląskie to przede wszystkim centrum turystyki krajoznawczej i aktywnej: 
rowerowej, pieszej, nordic walking oraz narciarskiej i sportów zimowych (narciarstwo zjazdowe, biegowe, snowboard). 
Gmina inwestuje zarówno w przedsięwzięcia mające bezpośredni związek z turystyką czy promocją regionu jak i realizuje zadania, 
które przekładają się na podnoszenie jakości życia i tworzenie korzystnych warunków rozwoju. Choć infrastruktura turystyczno-
rekreacyjna, w tym baza noclegowa, sportowa, rekreacyjna, jest stale rozbudowywana i modernizowana, brakowało w gminie 
dedykowanej infrastruktury służącej bezpieczeństwu turystów. Jednocześnie ze względu na charakter dominującej turystyki  właśnie 
aspekty bezpieczeństwa mają szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki i atrakcyjności oraz wizerunku regionu. 
    Gmina Stronie Śląskie w dniu 14.05.2013 r. podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu „Budowa 
elektronicznych tablic informacyjnych na obszarze Gminy Stronie Śląskie w celu poprawy bezpieczeństwa turystów”.  
W ramach projektu przewidziano wdrożenie elektronicznego systemu ostrzegawczo-informacyjnego poprzez wykonanie i instalacje w 
wybranych miejscach siedmiu specjalistycznych elektronicznych tablic informacyjnych, za pomocą których udostępniane będą 
informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach, stan warunków pogodowych 
itp. Tablice składają się z dwóch map (wersja zimowa i letnia) – zimowa dotyczy wyciągów narciarskich w gminie, natomiast letnia 
zawiera informacje dotyczące szlaków rowerowych, turystycznych, atrakcji itp. Ponadto na tablicach zawarte są informacje o stopniu 
trudności poszczególnych tras zarówno narciarskich, rowerowych jak i szlaków turystycznych oraz telefony alarmowe (GOPR, Straż 

Miejska, Policja, Pogotowie Ratunkowe, 
112). W ten sposób turyści otrzymują 
zarówno informację, dzięki której będą 
mogli wybrać trasy dostosowane do 
swoich umiejętności, jak i aktualne dane 
o bieżących/spodziewanych warunkach 
pogodowych, komunikacyjnych, oraz o 
utrudnieniach, a także potencjalnych 
zagrożeniach.  
    Dzięki takiemu rozwiązaniu w 
b e z po ś r e dn i  s p o s ó b  z o s t a n i e 
podniesione bezpieczeństwo osobiste 
turystów, a poprzez to zostanie 
p o d n i e s i o n a  a t r a k c y j n o ś ć  i 
konkurencyjność gminy i regionu. 

BUDOWA ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH NA OBSZARZE GMINY 
STRONIE ŚLĄSKIE W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego  na lata 2007-2013 

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego Śląska 
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„WYSTARCZY TYLKO CHCIEĆ, A WSZYSTKO STAJE SIĘ MOŻLIWE” 

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

    Podobnie jak i w ubiegłym roku Parafia Bolesławów zorganizowała dziesięciodniowy 
pobyt dla 46 dzieci w Mikoszewie. Mikoszewo to miejscowość letniskowa położona nad 
morzem w pobliżu jeziora i lasu, jest rajem dla wczasowiczów - zbieraczy bursztynu na 
plaży. Można podziwiać również piękne okolice Żuław.  
Wyjazd odbył się  w okresie od 07.07.2013 – 17.07.2013  roku.  
    Wiemy, iż dla wielu z tych dzieci był to pierwszy wyjazd nad polskie morze. Większa 
część dzieci z naszej wsi i nie tylko wakacje miała spędzać w domu, nie mając pomysłu 
jak aktywnie wykorzystać ten czas. Po raz kolejny Parafia wyszła na przeciw takiej 
potrzebie, aby oderwać dzieci od telewizorów, komputerów itp. i zachęcić je do aktywnego 
spędzania czasu na świeżym powietrzu, pokazać im, że sprzyjająca aura i specyficzne do 
uprawiania sportów  tereny nadmorskie dają niesamowite możliwości do wspólnej, 
szalonej zabawy. Podczas pobytu nad morzem organizowaliśmy uczestnikom szereg 

zabaw, konkursów, edukacyjnych wypraw terenowych i zajęć pod okiem opiekunów instruktorów. 
    Ponadto dzieci mogły uczestniczyć w lekcji pokazowo – edukacyjnej dotyczącej życia i zachowań pszczół. Podczas pobytu nad 
morzem uczestnicy zwiedzili miejscowość turystyczną Jantar, położoną w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w 
gminie Stegna na pograniczu Mierzei Wiślanej i Żuław Wiślanych. Co roku w okresie wakacji letnich odbywają się tutaj Mistrzostwa 
Świata w Poławianiu Bursztynu. 
    Nasi podopieczni spędzili również wesołe i przyjemne chwile w wesołym miasteczku w Stegnie a także odwiedzili Muzeum Kinder 
Niespodzianek, co było dla nich naprawdę wielką frajdą. Wśród zaplanowanych przez nas wycieczek dla naszych uczestników była 
również wyprawa do Gdańskiego ZOO i Katedry w Oliwie. Gdańskie ZOO jest obecnie największym Ogrodem Zoologicznym w Polsce. 
Cieszy nas fakt, iż podobnie jak i w ubiegłym roku możemy uważać nasz wyjazd za bardzo udany, a przede 
wszystkim potrzebny.         
Tegoroczny wyjazd został dofinansowany przez Fundację Polska Miedź  z Lubina, za co bardzo 
dziękujemy. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji 
kolonii. Podziękowania składamy dla wspaniałych wychowawców i najwspanialszych na świecie dzieci.  
           Kazimiera Jasik, Parafia Bolesławów 

Teatrzyk marionetkowy 
    Dnia 24.07.2013 r. Akademia 
Wyobraźni z Wrocławia wraz z czeskim 
t e a t r em  A H O J  z  C h r u d i m i a 
w p r o w a d z i ł a  w  B i b l i o t e c e 
n i e p o w t a r z a l n y  n a s t r ó j 
marionetkowego spektaklu. Artyści 
przedstawili w zabawny sposób 
ciekawe przygody sprytnego Kacperka 
- ulubionego bohatera czeskich dzieci. 
Spektakl  prezentowany był  w 
konstrukcji zabytkowego teatrzyku 
rodzinnego z początku ubiegłego 
stulecia. Dzieci oraz dorośli byli zachwyceni profesjonalną grą 
aktorską i poczuciem humoru lalkarzy. 
Po spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach, podczas których 
stworzyły własny papierowy teatrzyk. Następnie odegrały swoje 
przedstawienie z pełnym zaangażowaniem wcielając się  
w poszczególne role. Było dużo śmiechu i dobrej zabawy, a przy 
okazji widzowie wzbogacili swoją wiedzę o teatrze. 
Przygoda z teatrem będzie miała swój ciąg dalszy, ponieważ 
Biblioteka otrzymała w prezencie tekturową scenę oraz papierowe 
lalki. 
    Dnia 02.08.2013 r. młodzi aktorzy ze Stronia Śląskiego, 
wzorując się na artystach z  wrocławskiej Akademii Wyobraźni, 
zaprezentowali swoim rodzicom, dziadkom i przyjaciołom spektakl 
pt. „4 bajki o Kacperku”. Przez kilka dni, w trakcie warsztatów 
plastycznych, wspólnymi siłami stworzyliśmy wspaniałą oprawę 
wizualną naszego widowiska.  Dzięki temu wesołe przygody 
głównego bohatera rozegrały się w scenerii magicznego lasu.  
Przedstawienie zostało bardzo pozytywnie przyjęte przez 
publiczność, dorośli mogli poczuć się jak dzieci. Aktorzy  zostali 

nagrodzeni  gromkimi brawami,  
dyplomami i upominkami. 
    Upalnego przedpołudnia, dnia 07-08-
2013 r. na kolejny spektakl zaproszone 
zostały strońskie przedszkolaki. 
Maluszki z wielkim przejęciem śledziły 
losy naszego bohatera i również  
świetnie się bawiły. 
Dziękujemy dzieciom za pomoc i 
zaangażowanie w przygotowaniu tego 
wydarzenia.   
W rolach głównych wystąpili: 
Kacperek – Sabrina Kosmalska, 

Narrator, Smok – Bartek Wędziński, 
Diabeł Strachliwy ,Głupi Diabeł, Piesek – Weronika Madejczyk, 
Baba Jaga, Osiołek, Księżniczka – Marta Madejczyk. 
 
Warsztaty literacko-plastyczne. 
Przez okres wakacyjny Biblioteka jest organizatorem warsztatów 
literacko-plastycznych. Podczas zajęć młodzi artyści mogą popisać 
się swoimi zdolnościami i wykazać się kreatywnością. Dzieci z 
prostych rzeczy tworzą  ciekawe, ozdobne przedmioty, które z 
powodzeniem mogą stać się pamiątką wakacyjną lub 
nietuzinkowym prezentem. I tak z baloników powstają słonie, z 
rolki po papierze i piórek wielobarwne papużki, ze skrawków 
papieru kolorowe skaczące żabki. Młodzież może rozerwać się 
także podczas turnieju gier planszowych lub w czasie rysowania 
kredą chodnikową.  Nasze spotkania to również idealna okazja, by 
„oswoić” dzieci z biblioteką i zachęcić je do czytania książek.  
Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci pragnące twórczo i 
wesoło spędzić czas, od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-
12.00.      Alicja Witczak  
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CZTERY STARTY I CZTERY SUKCESY  

ODNOWIONE KAPLICZKI I POMNIK 

    W bieżącym roku Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej  „Kruszynka” po uzyskaniu niezbędnych  pozwoleń z Urzędu 
Ochrony Zabytków  w Wałbrzychu i Starostwa w Kłodzku odnowiło kolejne 
dwie kapliczki słupowe stojące na terenie wsi Stary Gierałtów. Nie byłoby to 
możliwe bez pozyskania sponsora. Sponsorem (tak jak w roku ubiegłym, kiedy 
wyremontowaliśmy jedną kapliczkę) jest Pan Ryszard Soroko. Za jego pomoc i 
bezinteresowność serdecznie dziękujemy. W miesiącach  wrzesień - 
październik Towarzystwo po rewitalizacji odsłoni w Nowym Gierałtowie pomnik 
poległych w Wielkiej Wojnie 1914-1918. Odnowiony pomnik będzie 
upamiętniał ofiary wojen i totalitaryzmu. Z  okazji odsłonięcia pomnika 
przygotowana zostanie wystawa zdjęć podobnych pomników, znajdujących się 
na terenie byłego powiatu bystrzyckiego. Przed odsłonięciem, odbędzie się 
spotkanie pokoleń wraz z prelekcją i poczęstunkiem. Pieniądze na ten cel 
Towarzystwo pozyskało z Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 
programu „Działaj Lokalnie” z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika oraz z 
Nadleśnictwa Lądek Zdrój. 

    Mieczysław Makarewicz Prezes Towarzystwa 

    Zakończony końcem maja br. ogólnopolski konkurs, bo tak należy określić "Akcję Ożywić Pola - Rok Kaczki 2012/2013" okazał się 
dla nas kolejnym sukcesem. Zajęliśmy III miejsce w Polsce. To ekologiczno-edukacyjne przedsięwzięcie wielu partnerów 
wyeliminowało z gry, bo na zgłoszonych do konkursu w początkowej fazie 162 szkół pracę z realizacji przesłało do oceny tylko 126. 
Oprócz realizacji stałych punktów regulaminu takich jak sadzenie i pielęgnowanie remiz /drzewa i krzewy/ należy zrealizować własne 
jak najbardziej oryginalne pomysły i w oryginalny sposób przekazać je do oceny. A więc myśliwi, nauczyciele, starsze i młodsze dzieci 
(uczniowie i przedszkolaki) solidnie pracują odnajdując w tej pracy wszelkie mądrości ale i zabawę połączoną z przyjemnością. 
    A na wszystkim wygrywa PRZYRODA! Przybywa drzew, czysty jest las, łąka i strumyk. Robimy to dla NAS WSZYSTKICH. Cieszy 
fakt, że doceniają to i przyłączają się do AKCJI Ci, którym do tej pory "jakieś tam" drzewko, kwiatek, ptak czy sarna było obiektem 
niewartym uwagi. 
    Tak więc Koło Łowieckie "Śnieżnik" oraz Szkoła Podstawowa 
im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim przez te wszystkie lata 
posadziło około 1000 drzew w tym między innymi na 
Płoszczynie w ramach konkursu "Europejski Las" (lata 
2005/2006) i w konkursie "Las" – wówczas to zdobyliśmy I 
miejsce na 133 uczestników. W edycji konkursu "Zając 
szarak" (lata 2009/2010) wpuszczono w łowisko na 
"Czerwonych Łąkach" zające - ponownie  znaleźliśmy się w 
ścisłej czołówce wygrywając 8 miejsce na 125  uczestników. 
Natomiast w edycji konkursu "Rok sarny" (lata 2011/2012) 
posadzono "Aleję Marzeń" w Strachocinie, którą z przykrością 
trzeba stwierdzić zniszczono, w tej edycji zajęliśmy również 
zaszczytne I miejsce na 172 uczestników.  
    Osiągnięcia te pokazują, że warto: sadzić, zabezpieczać, 
dokarmiać, sprzątać, budować, dbać, pisać, oglądać, 
obserwować, fotografować, malować, słuchać doświadczonych 
mądrych ludzi i... doznawać takich uczuć jakich nie dostarczy 
żadna książka, film, internet. Tego wszystkiego dostarczyła 
"żywa" PRZYRODA. 
    W Polsce Stronie Śląskie znane jest również z tego, że do tej zabawy włączyło się Przedszkole Miejskie im. J. P. II, i jako jedyne w 
Polsce zostało odznaczone. W czerwcu br. na Festiwalu Piosenki Przedszkolnej z rąk kol. S. Skrobotuna - członka Naczelnej Rady 
Łowieckiej PZŁ, kol. T. Zarzyckiego - prezesa K. Ł. "Śnieżnik" i kol. J. Bogiel - K.Ł. "Śnieżnik" i koordynatorki Akcji w Gminie Stronie 
Śląskie  panie C. Chęś-Drańczuk – Dyrektor Przedszkola oraz E. Janota otrzymały odznakę "Za zasługi dla łowiectwa". Nagroda oraz 
pamiątkowe tablice "Kacze Zaułki" zostały przyznane przez Kapitułę Odznaczeń PZŁ w Warszawie za popularyzację i upowszechnianie 
idei łowiectwa w społeczeństwie.  
    Sukcesy te zawdzięczamy również pracownikom i przedstawicielom różnych instytucji, którym podziękowaliśmy osobiście i 
dziękujemy powtórnie myśląc, że i w tym roku „ROKU PTAKÓW  ŚPIEWAJĄCYCH” (jakich? - to zostanie ogłoszone we wrześniu) 
przyłączą się do nas  jak  w ostatnim czasie między innymi: Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśliwych Pogranicza  Hradec Kralowe - 
Międzylesie, Lesy Ceskej Republyky, Nadleśnictwo Międzylesie i tym samym zostaną  współudziałowcami kolejnego sukcesu. 
    Ze swej strony szczególne podziękowania kieruję do wszystkich koleżanek, kolegów, znajomych i nieznajomych, ludzi dobrej woli, 
których pomoc i życzliwość jest bezcenna i stawia w jednym szeregu. 
         DZIĘKUJĘ i DARZ BÓR Jolanta Bogiel 
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PARK LINOWY W KLETNIE PODZIĘKOWANIA 

GMINNY SZLAK PIESZY NR 2  
„NA SEDLO PEKLO – W KIERUNKU NYZNEROWSKICH WODOSPADÓW” 

    Od sierpnia br. w Kletnie dostępna jest nowa atrakcja 
turystyczna – park linowy. Park znajduje się na terenie PARKU 
NAUKI i ROZRYWKI W KLETNIE w nieczynnym kamieniołomie 
marmuru przy drodze do Jaskini Niedźwiedziej. Jest to jeden z 
najpiękniej położonych parków linowych w Polsce, w otoczeniu 
ścian kamieniołomu, drzew i jeziora skalnego, co zapewnia  
niezapomniane przeżycia. 3 trasy o różnym stopniu trudności, 
położone są na różnych wysokościach i składają się  z 
przeszkód typu kładki, mosty, liny U, zajazdy, TYROLKA, 
SKOK TARZANA i wiele innych. 
Godziny otwarcia: w  okresie letnim,  10.00 – 18.00, zimą park 
czynny jest dla osób dokonujących wcześniejszej rezerwacji. 
Każdy uczestnik zabawy ma zapewnione: 
wypożyczenie profesjonalnego sprzętu alpinistycznego, 
szkolenie instruktażowe, przejście trasy szkoleniowej, opiekę 
instruktorów podczas przechodzenia przez trasy.  
Oferta przygotowana jest dla gości indywidualnych praz grup. 
Kontakt: biuro@kletno.pl, www.park.kletno.pl, tel. 695-630-
859. 

Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”, przy wsparciu finansowym Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz pracy wolontariuszy, oznakowało w 
Bielicach gminny szlak pieszy nr 2  „Na Sedlo Peklo – w kierunku Nyznerowskich 
Wodospadów” (Bielice – Sedlo Peklo 2,2 km, różnica wysokości 147 m; Sedlo Peklo – 

Nýznerovské vodopády 2,5 km, różnica wysokości 342 m). Spod kościoła w Bielicach udajemy się drogą asfaltową w kierunku Stronia 
Śl., a następnie skręcamy w prawo przez mostek na rz. Białej Lądeckiej na szutrową drogę biegnącą przez Barani Wąwóz. Dalej, 
łagodnie wznoszącym się leśnym duktem wędrujemy zboczem Łupkowej (946m). Na ostatnim, krótkim odcinku, szlak stromo wznosi 
się na Sedlo Peklo 847m – przełęcz na granicy polsko-czeskiej, pomiędzy Kowadłem (989m) i Łupkową (946m). Tutaj kończy się 
polski odcinek trasy. Teraz udajemy się wzdłuż czeskiego szlaku niebieskiego do źródła Pramen Peklo i dalej, aż do spotkania ze 

szlakiem zielonym. Następnie zielonym szlakiem biegnącym wzdłuż leśnej drogi asfaltowej dochodzimy do 
rezerwatu przyrody „Nýznerovské vodopády”. Tutaj kończymy wycieczkę lub kontynuując tą samą drogą 
dochodzimy do czeskiej wsi Nýznerov, w której działa izba regionalna oraz punkt gastronomiczny (2,5 km od 
wodospadów). Rezerwat Nýznerovské vodopády (Nyznerowskie Wodospady) to malownicze kaskady na 
Srebrnym Potoku. Rezerwat jest mało znany i stanowi wymarzone miejsce dla kontemplacji przyrody 
i odpoczynku.  
 

Przebieg gminnego szlaku pieszego nr 2 „Na Sedlo Peklo – w kierunku Nyznerowskich Wodospadów” zbliżony jest do 
przebiegu „Szlaku Kurierów Solidarności”, którym kurierzy udawali się na Sedlo Peklo. W latach 80-tych górskie 
przełęcze na granicy polsko - czechosłowackiej w Górach Złotych stanowiły miejsca spotkań opozycjonistów żyjących 
po obydwu stronach granicy. Ich działalność upamiętnia, między innymi, kamienna tablica wmurowana w ścianę 
kościoła w Bielicach. 
 
Przy kościele w Bielicach umieszczona została tablica z opisem szlaku i schematem jego przebiegu. 
Życzymy udanej wędrówki!       Monika Ciesłowska, UM Stronie Śląskie 

    Dnia 27.06 2013 roku odbyło się oficjalne zakończenie 
pierwszego roku funkcjonowania Żłobka Miejskiego. Z tej okazji 
zorganizowana została uroczystość, w której udział wzięły dzieci i 
zaproszenie na tą okazję rodzice. Odbył się drobny poczęstunek. 
Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia grupy żłobkowej „Kaczuszki” 
oraz upominki ufundowane przez sponsorów.  
    Na łamach niniejszego biuletynu dzieci oraz opiekunowie Żłobka 
Miejskiego dziękują sponsorom za ofiarowane gadżety za „paczki 
pożegnalne”. Serdecznie podziękowania dla: Apteki  Słonecznej, 
Muzeum Minerałów, Księgarni Smertyga Kazimiera, GEOVITA SA, 
Sklep Wielobranżowy Agmar Kukuła Elżbieta, Ludwika Węgrzyn, 
Apteka Daglezja. 
    J. Drozdowska, Żłobek Miejski 

MIJANKA 2013 ZA NAMI 

    3 sierpnia br., ok. 30 
rowerzystów z gmin Lądek-Zdrój i 
Stronie Śląskie po raz kolejny 
„minęło” się przy symbolicznej 
bramce powitalnej na granicy 
gmin. Na zakończenie rowerowej 
przejażdżki „mijankowicze” 
spotkali się w „Raju Pstrąga”  
w  Goszowie. Dziękujemy  
uczestnikom oraz wolontariuszom, 

którzy pomogli w organizacji imprezy, w tym gospodarzom „Raju 
Pstrąga”, gdzie przygotowano dla nas ognisko. Żar lał się z nieba ale 
daliśmy radę i impreza była wesoła! Szczególne wyrazy uznania dla 
najmłodszych uczestników Mijanki! Fotorelacje na: 
www.facebook.com/cetik.stronieslaskie oraz www.facebook.com/
stronie. Już dziś zapraszamy na III Międzygminną Mijankę 
Rowerową 2014!                             M. Ciesłowska, UM  Stronie Śląskie 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

WYKAZ IMPREZ W MIESIĄCU WRZEŚNIU 

● 07 września 2013 r.  godz. 10.00 w Kletnie (sobota) - "IV 
MIĘDZYNARODOWY RAJD ŚNIEŻNICKI" . Odbędzie się już kolejne 
Międzynarodowe wejście na Śnieżnik (1425 m n. p. m.), 
najwyższy szczyt w gminie Stronie Śląskie. Turyści z Polski na 
szczyt wejdą od Kletna, turyści z Czech wejście rozpoczynają od 
schroniska Navrsi. Tematem przewodnim wydarzenia jest 
spotkanie mieszkańców Gmin Stronie Śląskie, Stare Mesto oraz 
turystów, którzy w tym czasie odwiedzą Naszą Gminę na szczycie 
Śnieżnika. W programie przewidziano m.in. wspólne wejście na 
Śnieżnik, ognisko, przejście ścieżki przyrodniczo – traperskiej. 
Turyści na Śnieżnik wprowadzeni zostaną przez licencjonowanych 
przewodników. Organizatorem jest Stroński Park Aktywności 
„Jaskinia Niedźwiedzia”, tel. 74 8141 604. 

● 07, 14, 21, 28  września 2013 r. 
JARMARKI PRODUKTU LOKALNEGO. 
Odbywa się w każdą sobotę na placu 
spotkań w Nowym Gierałtowie w godz. 
12.00-14.00. W trakcie trwania jarmarków 
można nabyć produkty lokalne takie jak: 
sery, chleby, nalewki, dżemy, ciasta. 

● 09 września 2013 r. godz. 18.00 
(poniedziałek) koncert muzyki gruzińskiej w 
wykonaniu zespołu „Urmuli” pt. „MUZYKA 
GRUZIŃSKA W STRONIU ŚLĄSKIM”. Cena 
koncertu 20 złotych. 

● 13 września 2013 r. (piątek) GALA 
OPEROWO-OPERETKOWA w wykonaniu 
Międzynarodowej Grupy Operowej „SONOTRIO”. Godzina oraz 
cena koncertu nie jest jeszcze znana, już wkrótce szczegóły 
dostępne będą na stronie www.cetik.stronie.pl. 

● 14 września 2013 r.  godz. 12.00 (sobota) ŚWIĘTO 
HILDEGARDY Z BINGEN . Organizator: Wapiennik "Łaskawy 
Kamień" w Starej Morawie. Motywem wiodącym będzie promocja 

zdrowego stylu życia i postaw proekologicznych.  
W programie: spotkania literackie i warsztaty ekologiczne. Więcej 
na stronie: www.wapiennik.eu. 

●21 września 2013 r. godz. 14.00-17.00 „GRZYBOMANIA” - 
2013 r. (sobota), działka sołecka w Stroniu Śląskim Wsi, festyn 
wiejski związany z tradycją grzybobrania, liczne konkursy i 
zabawy. 

● 22 września 2013 r. I Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w 
Downhillu. Memoriał Jędrka Cegielskiego, Sienna/Czarna Góra 
www.parkrowerowy.pl 501503544. 

● wrzesień 2013 r. (sobota) TURNIEJ 
OLDBOJ`S  O PUCHAR BURMISTRZA 
STRONIA ŚLĄSKIEGO. Turniej w piłkę nożną 
dla zawodników powyżej 35 lat, na strońskim 
"Orliku". Kontakt Pan Jerzy Rapacz tel. 
606241263. Dokładny termin turnieju jest 
jeszcze nie znany. 

● 29 września 2013 r. (niedziela) "GMINA 
AKTYWNA Z NATURY – POZNAJ SOJĄ 
OKOLICĘ". Spotkanie o godz. 9.50 przed halą 
SPA w Stroniu Śląskim, wyjazd na trasę o 
godz. 10.00. Plakat już wkrótce dostępny 
będzie na stronie www.cetik.stronie.pl oraz 
na tablicach informacyjnych. Organizatorzy 
imprezy SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” oraz 

CETiK zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 
Informacja o rajdzie dostępna: Informacja Turystyczna w 
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w  Stroniu Śląskim, tel. 74 
814 32 42, e-mail: it.kultura@stronie.pl. 

     P. Dywański, CETiK 

    W miesiącu lipcu 2013r. strażnicy 
miejscy udzielili 27 pouczeń za 
wykroczenia porządkowe i 14 za 
wykroczenia drogowe. W okresie 
tym nałożyli również  9 mandatów 

karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 5 za 
wykroczenia drogowe. 
    W trakcie 25 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie, 
parkingi samochodowe (w ramach kontroli przestrzegania znaku 
„miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej”), rejon osiedla 
Morawka,  ul. Kościuszki oraz terenów rekreacyjnych tj. zalewu w 
Starej Morawie, jaskini w Kletnie oraz szlaków i ścieżek 
rowerowych.  Szczególną uwagę zwracali na osoby spożywające 
alkohol, dopuszczające się wybryków chuligańskich i zaśmiecania. 
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne dotyczące  osób 
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z 
wręczaniem ulotek informacyjnych dotyczących  trzymania 
zwierząt i sprzątania po nich.  
    Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonali 5 
wywiadów środowiskowych oraz udzielili asysty funkcjonariuszom 
Straży Granicznej podczas prowadzonych czynności na naszym 

terenie. W okresie tym funkcjonariusze przyjęli 31 zgłoszeń  
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
    W miesiącu lipcu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 

16 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, rejonu osiedli oraz rejony sklepów 
gdzie zwracali uwagę na przestrzeganie zakazu spożywania 
wyrobów alkoholowych. Ponadto w trakcie wspólnych służb 
podejmowali 7 interwencji porządkowych, doprowadzili 2 osoby 
zatrzymane przez Policję oraz   1 nietrzeźwego odprowadzili do 
miejsca zamieszkania. 
    W dniu 06.07.2013r zabezpieczali wspólnie z 
funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę plenerową 
„Zalew nad poziomem Stronia” zorganizowaną na kąpielisku 
w Starej Morawie, która przebiegła bez zakłóceń.  
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 37 patroli, z czego 20 pieszo, 
5 rowerowych i 12 samochodem.  
        
  J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej 
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RAPORT MIESIĘCZNY Z DZIAŁALNOŚCI 
PUNKTU INFORMACYJNO –  

KONSULTACYJNEGO  

    W miesiącu lipcu 2013 roku odbyło się 10 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.  Przeciętnie w 
spotkaniu uczestniczyło 7  osób.  Uczestnicy to  osoby uzależnione, 
osoby pijące szkodliwie oraz problemowo.  
    Spotkania Grupy Wsparcia odbywają się systematycznie w każdy 
poniedziałek i środę, w godzinach od 17.00 – 20.00. 
    Spotkania w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w 
godzinach od 17.00 – 20.00, natomiast Punkt Informacyjno – 
Konsultacyjny czynny jest w każdy wtorek w godzinach od 
17.00 do 20.00. 

 
Telefon Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy w 

godzinach 17.00 do 20.00. 

Uzależnienie chorobą emocji 
 

    W poprzednim odcinku pisałam o sygnałach ostrzegawczych 
rozwoju uzależnienia. Rozwój i powtarzanie się omawianych 
sygnałów może prowadzić do uzależnienia.  Żeby jednak 
zdiagnozować uzależnienie czyli chorobę alkoholową u człowieka 
należy rozpoznać co najmniej trzy z sześciu kryteriów, które 
występowały u osoby pijącej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. 
W dzisiejszym odcinku spróbuję opisać głód alkoholowy, który 
jest pierwszym i jednym z najistotniejszych 
kryteriów, trudnym do zrozumienia nie tylko 
dla osób otaczających osobę uzależnioną, 
ale też i dla samego uzależnionego. Spróbuj 
Czytelniku przeczytać te trudne treści 
uważnie, zrozumienie ich bowiem może 
pomóc Tobie, albo to Ty pomożesz swemu 
bliskiemu. Zrozumienie i akceptacja bliskich 
jest podstawą do decyzji o zmianie życiowej, 
jaką jest trzeźwienie.  
    Życie uczuciowe człowieka podlega 
wewnętrznej regulacji psychicznej i 
biologicznej. Subiektywnie doświadczana 
przyjemność lub przykrość przeżywanych 
emocji jest istotnym sygnałem tego, co jest  
przyjemne lub nieprzyjemne. Znaczna część 
przeżywanych uczuć koncentruje się wokół 
tych dwóch biegunów życia emocjonalnego: 
ośrodka przyjemności i ośrodka przykrości 
(bólu). 
Ośrodki te mogą być pobudzane lub hamowane. Hamowanie 
ośrodka przyjemności oprócz zmniejszenia przyjemności uruchamia 
również proces pojawiania się przykrości. Czyli kiedy maleje 
przyjemność, człowiek doświadcza tego jako przykrość. 
Kiedy tłumi się ośrodek przykrości, nie tylko zmniejsza się przykre 
doznanie, ale stan ten odbierany jest jako przyjemność.  
Częściej chce się doznawać stanów przyjemnych i potęgować je, a 
rzadziej przeżywać przykrości i je łagodzić. Przy realizacji tych 
pragnień istotną rolę odgrywa picie alkoholu. Alkohol jest 
depresantem, czyli hamuje i uśmierza.  
    Intensywne i długotrwałe picie alkoholu uszkadza ośrodek 
przyjemności. W efekcie upośledza zdolność do przeżywania radości  
i cieszenia się bezpośrednimi źródłami przyjemności. Przestaje 
poszukiwać dobra i piękna w naturalny sposób. Uszkodzona zostaje  

naturalna aktywność człowieka. Przeżywa on coraz więcej 
uczuć przykrych wynikających z niepowodzeń i strat. Wówczas 
głównym pragnieniem człowieka staje się uśmierzanie 
stanów przykrych - napięcia, lęku, cierpienia za pomocą 
alkoholu. Alkohol szybko zmienia stany przykre w przyjemne. 
Neutralizuje podstawowy sygnał awersyjny, jakim jest 
cierpienie. 
    Stopniowo obniża się odporność na cierpienie. Miarą tego 
jest pojawianie się silnego i panicznego strachu, że tego nie 
można wytrzymać i że zrobienie czegoś co przyniesie ulgę jest 
koniecznością. Ma to charakter przymusu wewnętrznego.  
Dochodzi do obniżenia tolerancji na cierpienie. Coraz częściej i 
łatwiej pojawia się poczucie cierpienia nie do zniesienia. Lęk 
przed cierpieniem powoduje  reakcję paniki. Reakcja  paniki 
uruchamia tunelowe widzenie, czyli zawężenie świadomości 
i koncentrację na alkoholu, który może przynieść 
złagodzenie lęku. Oznacza to, że przeżywane cierpienie staje 
się zapowiedzią ulgi, która nastąpi po wypiciu alkoholu. Staje 
się on jedynym środkiem umożliwiającym poprawę 
samopoczucia.  
    Alkohol przy częstym lub intensywnym używaniu - powoduje 
zależność fizyczną, która przejawia się silnym poczuciem braku 
w sytuacji, kiedy dostęp do niego jest ograniczony lub 
niemożliwy. Brak (głód) ten odczuwany jest niezwykle 
dramatycznie. Pojawiają się drżenia, bóle, silny niepokój, lęk, 
uczucie ssania w żołądku, potliwość, uogólnione napięcie 
fizyczne i psychiczne, bezsenność, niezdolność do koncentracji i 
wiele innych.  
    Alkohol powoduje także zależność psychiczną, co oznacza 

przyzwyczajenie do funkcjonowania w 
odmiennym niż zwykle stanie świadomości 
(odzwyczajenie od życia "na trzeźwo"). 
Brak alkoholu wówczas osoba zaczyna 
odczuwać jako dyskomfort:  irytacja, 
poczucie uogólnionego podenerwowania, 
trudności w koncentracji, problemy ze 
snem, obniżony nastrój, napięcie fizyczne, 
nieświadoma koncentracja na alkoholu 
(np. planowanie dnia tak, aby umożliwić, 
zabezpieczyć sobie picie, oczekiwanie na 
moment, w którym można "wyjść" - bo 
można będzie się napić, prowokowanie 
okazji  do picia, poszukiwanie sytuacji i 
miejsc, w których można będzie się 
napić ), konflikty z ludźmi, szczególnie 
najbliższymi (po których bardzo często 
idzie się pić).  
    Osoba doświadczająca głodu 
alkoholowego szuka przede wszystkim 
ulgi, wynikającej z redukcji odczuwanego 

napięcia. Dopóki nie nauczy się radzić sobie z napięciem 
inaczej - ulgę przynosi mu tylko alkohol, każąc jednocześnie 
płacić ogromną cenę w postaci kolejnych strat. 
    Głód alkoholowy jest stanem psychicznym pełnym bólu, 
cierpienia, paniki i lęku. Intensywność przeżywanego stanu 
powoduje, że mimo przysiąg zmiany – osoba uzależniona 
wraca do picia. Początkowo odczuwa ulgę, lecz szybko stan ulgi 
zamienia się na ból. Koło się zamyka. 
    W następnym odcinku przybliżę Państwu drugi objaw 
uzależnienia nazywany utratą kontroli. 
     Elżbieta Kordas  
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I EDYCJA TURNIEJU O PUCHAR PANI PREZES SPA  
„JASKINIA NIEDZWIEDZIA” ZAKOŃCZONA 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ” 

    Po  t r z ech  tu rn i e j a ch 
siatkówki plażowej zakończył się 
cykl spotkań sympatyków tej 
dyscypliny. Zawody odbywały 
się  w przepięknej scenerii 
zalewu w Starej Morawie gdy 
plaża wypełniona była tysiącami 
turystów. 
    Do boju w trakcie zmagań 
przystąpiło 54 zawodników  i 10 
zawodniczek w kat. „Open” 
gdzie z podziałem na kobiety i 
mężczyzn walczyły siatkarskie 
„dwójki”. Wśród młodzieży 
uczestnicy rywalizowali w 
zespołach 3-osobowych. 
    Organizatorów bardzo cieszył 
t a k  l i c z n y  u d z i a ł 
doświadczonych 

zwolenników siatkówki plażowej w rejonie gdzie 
nigdy nie popularyzowano tego sportu. 
    W kat. „Open” mężczyzn łącznie wystąpiło 21 
drużyn i rywalizacja w tej grupie była 
najtrudniejsza. Trzecie miejsce zajęli zawodnicy 
Mariusz Dublicki i Tomasz Faron z drużyny Old 
Boje. Tuż za zwycięzcami uplasowali się Kłodczanie 
Zbigniew Weiss (MVP) oraz Andrzej Noga z zespołu 
Kłodzki Żywiec. 
    Pomimo przegranego finału z bardzo dobrze 
rokującą na przyszłość dwójką Kangurki z 
Wrocławia w całym cyklu o Puchar Pani Prezes SPA 
„Jaskinia Niedźwiedzia” triumfowali Janusz 
Durasiewicz (MVP) oraz Jerzy Grochowski z 
drużyny ABC Kłodzko. 
    Wśród kobiet bardzo wysoką formę 
zaprezentowała drużyna JSKRA w składzie Aurelia 
Plejewska (MVP) i Adrianna Rutyna, które 
zwyciężyły wszystkie turnieje w kat. „Open” 

kobiet. Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się kolejno 
drużyny Kłodzka team i Czarne Jagódki. 
    Z pośród zespołów młodzieżowych najlepsza okazała się 
drużyna PKS Podwórkowy Klub Sportowy, jednakże  rywalizacja 
w tej  grupie była najmniej liczna. I z tego właśnie powodu w 
nagrodę za samo uczestnictwo w turnieju miejscowa młodzież 
otrzymała miesiąc bezpłatnych treningów w sekcji siatkarskiej 
Strońskiej Akademii Sportu (SAS), które ruszają już od września 
w hali SPA  „Jaskinia Niedźwiedzia”.  
    Organizatorzy chcieliby serdecznie podziękować wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą postawę, liczną obecność jak również 
stworzenie niecodziennej sportowej atmosfery. Pragniemy  aby 
dyscyplina jaką jest siatkówka zamieszkała na stałe w sercach 
okolicznych mieszkańców, dlatego za rok również spotkamy się 
na tak malowniczo położonym obiekcie jakim jest zalew w Starej 
Morawie. 

Ze sportowym pozdrowieniem, Łukasz Czapnik 

    W środę 13 sierpnia odbyła się Akcja poboru krwi tradycyjnie 
już w Centrum Edukacji Turystyki i Kultury. Do oddania zgłosiło 
się 36 dawców, jednak nie wszyscy przeszli pozytywnie badań 
lekarskich. Oddano 18 litrów krwi to bardzo dobry wynik 
zwłaszcza w okresie wakacyjnym gdy część osób jest na 
wakacjach lub urlopach. Rejonowe Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu bardzo są zadowoleni z 
przyjazdów ekipy do Stronia, ponieważ w Stroniu mamy bardzo 
dużo dawców posiadających grupy krwi Rh minusowe, to właśnie 
dawcy z grupami minusowymi są najbardziej oczekiwani na Akcji. 
W szpitalach grup krwi minusowych są największe braki. 

Następny pobór krwi 16 października,  
w środę serdecznie zapraszamy. 

 
    Informujemy, że założyliśmy stronę internetową: 
w w w . k h d k b r y l a n t . w i x . c o m / k l u b  o r a z  e m a i l : 
khdk.brylant@onet.pl. 
    W sobotę 17 sierpnia drużyna piłkarska krwiodawców Stronia 
Śląskiego rozegrała mecze w Kudowie Zdroju. Pomiędzy 

drużynami HDK im. Zbyszka Iwanickiego Przy Urzędzie Miasta 
Kudowa Zdrój i drużyną Klubu HDK Sudeckiego Oddziału  Straży 
Granicznej w Kłodzku. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem 
drużyn przez  Przewodniczącą Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju 
Panią Łucję Rachubo oraz uczczeniem minutą ciszy zmarłego 
Kierownika drużyny Włókniarz w Kudowie Zdroju Pana Zdzisława 
Świderskiego. 
W rozgrywkach piłkarskich zwyciężyła drużyna HDK „Brylant” 
Stronie Śląskie i otrzymała z rąk Pani Przewodniczącej RM Puchar 
Burmistrza Kudowa Zdrój, drugie miejsce zdobyła drużyna DHK 
Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej drużyna ta otrzymała 
puchar dla najlepszego strzelca bramek, trzecie miejsce drużyna 
klubu HDK Kudowa Zdrój. Na zakończenie odbyło się spotkanie 
przy ognisku. Oczywiście  zwycięstwo drużyny krwiodawców ze 
Stronia trzeba przypisać samym zawodnikom ale i też do 
zwycięstwa przyczynili się w dużej mierze kibice, którzy kibicowali 
naszej drużynie.  
      Jacek 
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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 

SPROSTOWANIE 

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 
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: 2,9,16 września 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. 

3 września 2013 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek. 

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 09 września 2013 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 
6 B w Stroniu Śląskim, 
● dnia 07 października 2013 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). 
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. 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE 

W poprzednim wydaniu Nowinek omyłkowo podany został dawny 
adres Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Aktualny adres: 
Mickiewicza 2, 57-550 Stronie Śląskie, biuro czynne w 
każdy czwartek miesiąca w godz. 9.30 - 12.30.  

Również omyłkowo została podana zwycięska drużyna 
Międzygminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły 
się w Stroniu Śląskim w dniu 22 czerwca 2013 r. Poprawna 
kolejność zajętych miejsc: 
Grupa I – mężczyźni –  OSP Stronie Śląskie z czasem 101,09 s 
– I miejsce, OSP Gieratów z czasem 107,56 s – II miejsce,  
OSP Bolesławów z czasem 124,30 s – III miejsce. 
Grupa II – chłopcy 15-18 lat – 
OSP Bolesławów z czasem 116,28 s – I miejsce,  
OSP Stronie 121, 72 s – II miejsce. 


