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"ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO"

W TYM NUMERZE:
PRZETARGI

15 października br. w Teatrze im.
SKI REGION
M. Ćwiklińskiej w Polanicy Zdroju
ŚNIEŻNIK
odbyła się uroczysta XLI sesja
Sejmiku
Województwa
HONOROWY OBYWATEL
Dolnośląskiego, podczas której
GMINY STRONIE
nastąpiło uroczyste nadanie tytułu
ŚLĄSKIE
Honorowego Obywatela Dolnego
Śląska – CIVI HONORARIO oraz
wręczenie: Dolnośląskich Nagród
RANKING
Kultur aln ych SI LESIA S ejm iku
Województwa Dolnośląskiego za rok
STYPENDIA
2013, Odznak Honorowych Zasłużony
BURMISTRZA
dla Województwa Dolnośląskiego,
Nagród Marszałka Województwa
Dolnośląskiego za szczególne osiągnięcia dla Regionu, Nagród Marszałka
GRZYBOMANIA PO RAZ
Województwa Dolnośląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i
DRUGI
wręczenie statuetek WENA.
ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO otrzymał ZBIGNIEW ŁOPUSIEWICZ samorządowiec,
EDUKACJA
od 1994 roku burmistrz Stronia Śląskiego. Współzałożyciel i aktywny członek
Związku Gmin Śnieżnickich. Członek Rady Śnieżnickiego Parku
PROGRAM LEONARDO
Krajobrazowego.
Odznaka Honorowa Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego jest
DA VINCI
wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa
Dolnośląskiego w kraju i na świecie.

BOLESŁAWÓW NAJŁADNIEJSZA WIEŚ W 2013 R.

XXXV – LECIE KAPELI
PODWÓRKOWEJ

Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej zostały ogłoszone wyniki konkursu na
PRZYWRACANIE
„Najładniejszą wieś w Gminie Stronie Śląskie w 2013 roku”. Zwycięzcą tegorocznej edycji
TRADYCJI SPOTKAŃ
została wieś Bolesławów, która otrzymała 76 pkt na 90 pkt możliwych do uzyskania.
Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli na ręce Sołtysa wsi
Bolesławów Pana Eugeniusza Tarnowskiego symboliczny czek na kwotę 10 000,00 PLN oraz
Z NOTATNIKA
dyplom. Otrzymana nagroda finansowa przeznaczona jest na zakup materiałów niezbędnych
STRAŻNIKA
do zwiększenia atrakcyjności i estetyki wsi.
Komisja konkursowa odbyła 3 posiedzenia, w tym trzy posiedzenia terenowe, podczas
RAPORT Z
których miała możliwość obserwowania
DZIAŁALNOŚCI
PUNKTU
postępów przeobrażenia wsi na przełomie
INFORMACYJNO
–
poszczególnych pór roku. W ocenie wsi
KONSULTACYJNEGO
brano pod uwagę: ogólny wygląd wsi,
utrzymanie zieleni wiejskiej, celowość
wykorzystania funduszu sołeckiego za
WYKAZ IMPREZ W
ubiegły rok, estetykę i czystość zabudowań
LISTOPADZIE
oraz obejść gospodarskich, estetykę ulic i
poboczy, pomysłowość oraz nowatorskie
rozwiązania dekoracyjne, itp. Serdecznie
GOSPODARKA
gratulujemy mieszkańcom zwycięskiej wsi i
ODPADAMI
życzymy dalszych tak wspaniałych działań!
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiącej
własność Gminy Stronie Śląskie:
Położenie

Nr działki
pow. w
m2

Nr KW

Obciążenia nieruchomości

Okres
umowy

Cel umowy

Obręb
Stara
Morawa
(AM-1)

279/77
2021

74503

Nieruchomość jest
wolna od
długów i
ciężarów

5 lat

Pod
działalność
gospodarczą
z prawem zabudowy :
-działalność gastronomiczną.
Rozpoczęcie działalności nie późn i e j
n i ż
01.06.2014 r.

Wysokość czynszu
miesięcznie
(netto) w zł. za m2 /
ogólna wartość
działki
Od dnia zawarcia
umowy do dnia
31.05.2014 r.
0,30
606,30

Termin wnoszenia
czynszu
dzierżawnego

Wysokość wadium w zł.

Miesięcznie - 14
dni od dnia otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury

200,00

Od dnia
01.06 2014 r.
0,60
1212,60

1. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - przeznacza się dla wybranych obiektów usług związanych z obsługą
ruchu rekreacyjnego i turystycznego z wykluczeniem mieszkalnictwa.
2. Obowiązkiem oferenta, który wygra przetarg będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód na prowadzenie działalności
dot. budowy i użytkowania budynku gastronomicznego.
3. Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pok. nr 17 (sala
konferencyjna).
4. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg - dzierżawa nieruchomości” w terminie do 8 listopada 2013 r.
5. Wadium z dopiskiem „Przetarg - dzierżawa nieruchomości” należy wpłacić przelewem lub gotówką najpóźniej do dnia 8 listopada
2013 r. 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).
6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12, tel. 74 811 77 21.
Pisemna oferta powinna zawierać: imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia oferty; oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te
warunki bez zastrzeżeń; oferowaną stawkę czynszu; koncepcję zagospodarowania nieruchomości; kopię dowodu wniesienia wadium.
Organizacja pisemnego przetargu nieograniczonego. Przetarg składa się z dwóch części: - jawnej, która odbędzie się 15
listopada 2013 roku o godz. 12:00 w obecności oferentów, mającej na celu formalne merytoryczne sprawdzenie ofert; niejawnej, która odbędzie się 15 listopada 2013 roku o godz.12:30, mającej na celu wybranie najkorzystniejszej oferty.

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiącej własność
Gminy Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

1

Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza

Nr i
pow.
działki
w ha
355
0,4078

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona jest w pośredniej
strefie zabudowy miasta w
sąsiedztwie innych działek
rolnych. Dostęp komunikacyjny, bezpośrednio z drogi asfaltowej (ul. Mickiewicza) drogą gruntową. Uzbrojenie-brak.
Kształt działki nieregularny,
zbliżony do trapeza.

Przeznaczenie
i sposób jej
zagospodarowania
Teren dla użytkowania rolniczego w dolnej
części działki –
usługi i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Obciążenia
nieruchomości

Cena wywoławcza w przetargu w PLN
brutto
Nieruchomość
30 000,00
jest obciążona
umową dzierżawy obowiązującą
do
31.09.2015 r.

Kwota
wadium
w PLN
1 500,00

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2013 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
– pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Działka nr 355” gotówką lub przelewem
najpóźniej do dnia 18 listopada 2013 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Stronie
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
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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. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
4. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel. 74 811-77-15 lub 41.
Lp

Położenie

Numer i
pow.
działki w
m2

Numer lokalu
mieszkalnego
przeznaczonego
do remontu i
adaptacji
1

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego
wm2

Wysokość udziału
w częściach wspólnych budynku i w
prawie
własności działki
w m2
8,95%
81,89
6,16%
56,36
7,97%
72,93
9,55%
87,38
4,79%
43,83
5,98%
54,44
7,47%
68,35
6,08%
55,63

Cena
wywoławcza
w PLN

Kwota
wadium
w PLN

Data
przetargu
godzina

1 Stronie Śląskie
554/101
53,40
22.11.2013r.
ul. Morawka 39
915
22,15
46 500,00
2 500,00
10:00
2 Stronie Śląskie
554/101
2
36,50
22.11.2013r.
915
15,55
31 500,00
1 600,00
ul. Morawka 39
10:15
3 Stronie Śląskie
554/101
3
46,50
22.11.2013r.
ul. Morawka 39
915
20,75
40 500,00
2 100,00
10:30
4 Stronie Śląskie
554/101
4
58,10
22.11.2013r.
915
22,50
53 500,00
2 700,00
ul. Morawka 39
10:45
5 Stronie Śląskie
554/101
5
31,05
22.11.2013r.
ul. Morawka 39
915
9,40
28 200,00
1 500,00
11:00
7
43,40
22.11.2013r.
6 Stronie Śląskie
554/101
915
6,85
37 700,00
1 900,00
ul. Morawka 39
11:15
7 Stronie Śląskie
554/101
8
46,50
22.11.2013r.
ul. Morawka 39
915
16,55
38 800,00
2 000,00
11:30
8 Stronie Śląskie
554/101
14
43,20
22.11.2013r.
ul. Morawka 39
915
8,10
37 500,00
1 900,00
11:45
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 22 listopada 2013 r. w w/w godzinach (co 15 minut wg. kolejności lokali) 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 „Morawka 39-lokal nr..” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 18 listopada 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.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
4. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 tel. 74 811-77-15 lub 41.

SKI REGION ŚNIEŻNIK

KOMUNIKAT

Ski Region Śnieżnik to powstała w 2013 roku
inicjatywa połączenia trzech lokalnych ośrodków
narciarskich, mieszczących się u podnóża Masywu
Śnieżnika. Od sezonu zimowego 2013/2014 stacje
narciarskie Czarna Góra, Kamienica i Lądek Zdrój
zaproponują narciarzom i snowboardzistom jeden
karnet, w ramach którego będzie można korzystać
z infrastruktury trzech ośrodków. Szusowanie na
stokach Ski Regionu Śnieżnik umożliwi elektroniczna karta BLACKCARD, która oprócz
wygody, umożliwia skorzystanie z systemu zniżek i bonusów. Jest to kolejny krok w
kierunku stworzenia „superkarnetu”, łączącego wszystkie najważniejsze kurorty
Sudetów, czyniąc cały region bardziej atrakcyjnym względem polskiej i zagranicznej
konkurencji. Projekt wspierany jest przez gminy Stronie Śląskie oraz Lądek Zdrój.
SKI REGION ŚNIEŻNIK W LICZBACH: 13 km znakomicie przygotowanych tras,
bezpłatny Ski Bus kursujący pomiędzy 3 ośrodkami, 5 kolei linowych, 12 wyciągów
orczykowych i talerzykowych, 3 taśmy bieżne na dzieci, 2700 miejsc parkingowych tuż
przy stokach, 12 000 miejsc noclegowych, rozbudowana infrastruktura
gastronomiczna, wypożyczalnie sprzętu, szkoły narciarskie i snowboardowe,
profesjonalny snowpark. Łączna przepustowość ośrodków to 17300 os./h.

W związku ze zbliżającym się okresem
zimowym, prosimy mieszkańców o zwrócenie
szczególnej uwagi na osoby z otoczenia,
które nie są w stanie samodzielnie
zabezpieczyć się przed zimą. Osoby
bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy
samotne mogą wymagać wsparcia i pomocy
ze strony rodziny czy instytucji publicznych.
Dlatego zwracamy się z apelem aby
wszelkie sygnały dotyczące osób, które
potrzebują pomocy zgłaszać do: Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim telefon 74/8141424 w godzinach od 7.30 do
15.30 lub Straży Miejskiej w Stroniu
Śląskim - telefony 74/8143189, 600016417
Komisariatu Policji w Lądku Zdroju telefon 74/8146231.
Ośrodek

Info. czarnagora.pl
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

Pomocy
Społecznej
w Stroniu Śląskim
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HONOROWY OBYWATEL GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
W dniu 30 września br. podczas sesji Rady Miejskiej nastąpiło uroczyste wręczenie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Stronie
Śląskie”. Do grona Honorowych Obywateli Gminy Stronie Śląskie dołączyli:
1) Pani Dorota Komornicka - założycielka i prezes pierwszego funduszu lokalnego w Polsce, który zaczął działać w 1997 roku. W
grupie inicjatywnej tego przedsięwzięcia byli przedstawiciele lokalnej
społeczności: biznesmeni, nauczyciele, dyrektorzy instytucji
publicznych, dziennikarze oraz samorządowcy. Pomysł utworzenia organizacji filantropijnej poparły 4 samorządy: Bystrzycy Kłodzkiej,
Lądka Zdroju, Międzylesia oraz Stronia Śląskiego. W ciągu 15 lat istnienia fundusz kierowany przez Panią Dorotę Komornicką:
przyznał 700 dotacji na projekty lokalne, 900 stypendiów dla ubogich i uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych i studentów; przebadał pod względem wad postawy ponad 5000 dzieci i założył 10 gabinetów rehabilitacyjnych
do których uczęszcza ok. 1200 osób; zrealizował wiele programów edukacyjnych.
Członek Światowego Stowarzyszenia ASHOKA. (W imieniu Pani Doroty Komornickiej Akt Nadania Honorowego Obywatela Gminy
Stronie Śląskie odebrał małżonek Pan Krzysztof Komornicki).
2) Pani Lidia Joanna Geringer de Oedenberg - pianistka, malarka, ekonomistka, dziennikarka, matematyk, manager.
Wykształcenie muzyczne uzyskała kończąc klasę fortepianu Liceum Muzycznego we Wrocławiu (1977). Ukończyła Akademię
Ekonomiczną we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i Informatyki - kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Statystyka, specjalność
Ekonometria i Statystyka. 13 czerwca 2004 r. uzyskała mandat w eurowyborach oraz prawo do reprezentowania naszego kraju w
Parlamencie Europejskim. Ponownie uzyskała mandat do europarlamentu w wyborach roku 2009.
Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg jest także członkiem Intergrupy w Parlamencie Europejskim, która ma za zadanie promować
równość kobiet i mężczyzn w dostępie do sprawowania funkcji społecznych, kierowniczych i nie tylko.
Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg od niedawna jest związana z Gminą Stronie Śląskie w sposób szczególny - stała się
mieszkańcem naszej małej ojczyzny, odrestaurowując przedwojenną posesję położoną we wsi Stary Gierałtów. Aktywnie uczestniczy
w życiu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie poprzez udział w wielu przedsięwzięciach.
Na łamach niniejszego biuletynu nie sposób wymienić wszystkie
zasługi obu Pań, przytoczone osiągnięcia są tylko niewielką
namiastką zadań realizowanych na rzecz społeczeństwa.
Serdecznie gratulujemy!

RANKING

STYPENDIA BURMISTRZA PRZYZNANE
Burmistrz Stronia Śląskiego, na podstawie Uchwały Nr
III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, oraz
Uchwały Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29
grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania
stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów,
przyznał stypendia sportowe, naukowe i artystyczne. Stypendia
zostały przyznane na okres od października 2013 r. do lutego
2014 r.
Wśród stypendystów znaleźli się: Bora Julia, Ciura Aleksandra,
Dziaduś Karolina, Jasik Tomasz, Kobiałka Jakub, Kuźmińska
Joanna, Lignarska Julia, Lizurej Katarzyna, Lizurej Tomasz,
Maczkowska Julia, Majewski Daniel, Młynarczyk Kalina, Radoń
Nela, Rutowicz Sabina, Sadowska Katarzyna, Sobolewski Jakub,
Soroko Aleksandra, Soroko Małgorzata, Sosińska Angelika, Żak
Karolina.
Wysokość przyznanych stypendiów wynosi od 50 zł do 100 zł
miesięcznie.

Redakcja Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA
sporządziła ranking inwestycji w infrastrukturę techniczną
powiatów, miast powiatowych, gmin wiejskich i miast innych.
Przy sporządzaniu rankingu brano pod uwagę nie wszystkie
inwestycje, a tylko te, które skierowane są na rozwój
infrastruktury technicznej. Szczególna uwaga została zwrócona na
infrastrukturę techniczną związaną z: transportem (remonty i
budowa dróg); gospodarką komunalną (sieci wodociągowe i
kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, wysypiska śmieci,
oświetlenie ulic itp.) oraz wydatkami na infrastrukturę wiejską;
gospodarką mieszkaniową.
W rankingu zostały uwzględnione wydatki z 2012 r., w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z
ostatnich trzech lat (2010-2012).
Gmina Stronie Śląskie uplasowała się w kategorii miasta inne
wg poniższego zestawienia, które zawiera miejscowości z woj.
Dolnośląskiego.
Miejsce
w rankingu

Miejscowość

Wydatki
cena na osobę

7

Świeradów –Zdrój

2024,02

11

Bogatynia

1778,16

14

Prusice

1583,38

15

Karpacz

1551,98

17

Bardo

1524,15

19

Stronie Śląskie

1456,19

28

Przemków

1238,88

34

Polanica-Zdrój

1115,33
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GRZYBOMANIA PO RAZ DRUGI!
21.09.2013 r. na Działce Sołeckiej Stronie Śląskie Wieś odbył się festyn „Grzybomania”
zorganizowany przez Grupę Odnowy Wsi Dolnośląskiej i KGW. Impreza odbyła się w ramach
projektu dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego, który został zaopiniowany pozytywnie.
W programie imprezy było dużo konkursów, które rozgrywały się na placu przed wiatą.
Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs o nagrodę Pani Sołtys „Skok na dzika”. Dzieci
naszej wsi pokazały krótki występ tańca ludowego oraz teatrzyk o grzybach. Gościnnie wystąpiła
grupa dzieci z Brzezinki Średzkiej – Gmina Miękinia która przedstawiała pantomimę pt.
„Poszukiwacze Skarbu”.
W festynie Grzybomania uczestniczyło
Nadleśnictwo Lądek Zdrój, ich stoisko cieszyło się
dużym zainteresowaniem. W konkursie „wiadomości o grzybach” uczestnicy otrzymali
cenne nagrody. Na festyn zawitał Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Zbigniew Łopusiewicz,
który rozstrzygnął konkurs i rozdał nagrody „za największą ilość zebranych grzybów”.
Nowością tegorocznej Grzybomani było „gotowanie na polanie”. Zupa grzybowa
przygotowywana była w trakcie imprezy.
Można było skosztować wiele przeróżnych smakowitości m.in. gołąbki z kaszą i grzybami,
bigos, pierogi z grzybami, kapuśniaczki, paszteciki oraz różnego rodzaju ciast. Było
smacznie, ciekawie i wesoło!
Cz. Piechnik-Sołtys

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA
Przypominamy, 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.
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.

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
W Bibliotece Miejskiej można zakupić
1. Narodowe czytanie Aleksandra Fredry - 07.09.2013 r.
zapamiętany zostanie jako dzień radosnego spotkania z dziełami
cegiełki- aniołki wykonane przez
wybitnego, polskiego komediopisarza, jakim był Aleksander
pracowników. Koszt aniołka to jedyne
10 zł. Twój mały gest ma wielkie
Fredro, z jego piękną polszczyzną i ponadczasowym dowcipem.
Na wstępie dzieci przedstawiły inscenizacje do wierszy pt.
znaczenie. Patronat nad zbiórką
sprawuje Stowarzyszenie Aktywizacji i
„Paweł i Gaweł”, „Dwa koguty” oraz „Osiołkowi w żłoby dano”.
Kolejne utwory poety zostały odczytane przez przedstawicieli
Integracji Społecznej. W imieniu pani
kilku pokoleń – dzieci, młodzież, pracowników biblioteki,
Doroty dziękujemy bardzo za okazane
dotychczas wsparcie.
opiekunów z przedszkola, nauczycieli ze szkoły podstawowej i z
gimnazjum. Była chwila na uśmiech, ale i na refleksję oraz 4. B a r d z o d z i ę k u j e m y w s z y s t k i m
zadumę. Cel spotkania został osiągnięty – wspólne czytanie
darczyńcom za książki, dzięki nim
wybitnych dzieł kształtujących obraz polskiej kultury wzmacnia
nasz Kiermasz Taniej Książki nadal
trwa. Chętnie przyjmiemy
nasze poczucie polskości i jedności.
niepotrzebne lektury, podręczniki i
2. 12.09.2013 r. Wieczór autorski Zbigniewa Kresowatego
i koncert Jarosława Królikowskiego - spotkanie z artystami
inne książki.
miało charakter kameralny, odbyło się w stylu kawiarnianym - 5. Wszystkich zapominalskich
przy kawie i świecach zebrani goście słuchali poezji Zbigniewa
czytelników PROSIMY O ZWROT
PRZETRZYMANYCH KSIĄŻEK. Drodzy Rodzice, sprawdźcie,
Kresowatego i podziwiali namalowane przez niego portrety oraz
ikony. Jarosław Królikowski wyśpiewał porywająco
czy wasze dzieci nie mają przetrzymanych lektur do szkoły –
„niemenowym” głosem utwory poetyckie swojego kolegi oraz
inne dzieci czekają. Dziękujemy bardzo !!!
największe hity Czesława Niemena.
6. Biblioteka Miejska zaprasza od poniedziałku do piątku w godz.
3. Okaż serce Dorocie – akcja trwa. Prosimy o wsparcie akcji
8.00 - 18.00, w soboty od 9.30 – 13.30. Świadczone usługi :
druk, ksero A4 – 20 gr, fax – 1 zł, tel. 74 814 11 21.
na rzecz pani Doroty Szychalskiej/ z domu Wielgus/ mieszkanki
Alicja Witczak
Stronia Śląskiego, która od lat zmaga się z niezdiagnozowaną
chorobą. Chora nie otrzymuje żadnych świadczeń na leczenie.
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
z naszego przedszkola 17.10.2013
udadzą się do Kościoła pw. Matki Bożej
Królowej Polski i św. Maternusa w
Stroniu Śląskim na uroczysty apel, a po
powrocie otrzymają kremówki.
● 22 października w ramach projektu
„Tęczowe Talenty Przedszkolaka”
organizujemy wyjazd dzieci pięcio i
sześcioletnich do Wałbrzycha do Teatru
Lalek i Aktora na przedstawienie
„Królestwo koralowej rafy”, po którym
odbędą się warsztaty za kulisami i
spotkanie z aktorami pracującymi w
Teatrze.

● 30 września w naszym przedszkolu

●

●

●

●

odbyły się warsztaty czerpania
papieru w ramach projektu
„Tęczowe Talenty Przedszkolaka”.
Przyjechali do nas instruktorzy z
Muzeum Papiernictwa
w
Dusznikach Zdroju. Dzieci podczas
warsztatów dowiedziały się wielu
ciekawych rzeczy na temat
sposobu powstawania papieru. Po
warsztatach każde dziecko
otrzymało własnoręcznie
wyczerpany papier.
04 października odbyło się
pasowanie na przedszkolaka. Pani
dyrektor w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych
gości pasowała dzieci na przedszkolaków. Dzieci otrzymały
słodki poczęstunek oraz przepiękne dyplomy na pamiątkę.
W październiku rozpoczynamy naukę tańca „Polka”
prowadzoną przez profesjonalnych instruktorów w ramach
projektu „Tęczowe Talenty Przedszkolaka”. Dzieci będą miały
okazję poznać kroki oraz ćwiczyć taniec pod okiem
profesjonalistów.
14 października obchodziliśmy dzień Edukacji Narodowej,
podczas której dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały
krótkie występy artystyczne i złożyły życzenia pracownikom
przedszkola.
Październik jest miesiącem papieskim, w związku z czym dzieci

PODZIĘKOWANIA
W dniu 28.09.2013 r. w Przedszkolu Miejskie im. Jana Pawła
II w Stroniu Śląskim odbył się piknik „Pożegnanie lata”. Impreza
przebiegała w bardzo przyjaznej atmosferze, wszystkie dzieci
miały zapewnione rozmaite atrakcje oraz zabawy.
Dlatego też Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu
Śląskim składa serdeczne podziękowania tym, którzy pracą
społeczną wsparli zorganizowanie imprezy tj. Straży Granicznej w
Kłodzku oraz Panu Józefowi Kałużnemu za wypożyczenie koni.
Dziękujemy również sponsorom za ofiarowanie fantów i talonów
na loterię podczas Pikniku.
M. LASKA

SZKOŁA PODSTAWOWA
W ramach realizacji projektu FLMŚ „Krasnoludki są na świecie” w
dniu 24.10.2013 r. zorganizowano wyjazd do Wrocławia. W
wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy IIc i VIa. Program wyjazdu
był bardzo bogaty i obejmował: oglądanie sztuki pt. "Pacan czyli
prawdziwa historia o miłości" we Wrocławskim Teatrze Lalek oraz
warsztaty z trenerem psów.
Spotkanie z aktorem p. K. Grębskim, który oprowadził uczniów po
teatrze i zapoznał z ludźmi teatru-rzemieślnikami teatralnymi.
Po wizycie w teatrze p. Przewodnik zabrał uczniów "tropem"
wrocławskich krasnali. Uczestnicy wyprawy mieli szansę poznać
urokliwe zakątki stolicy Dolnego Śląska. Wyprawa była
bardzo pouczająca i wyzwalała wiele pozytywnych emocji.
org. A. Mrozek, D. Rakoczy, S. Madejczyk

Kolejną wycieczką, również w ramach realizacji projektu FLMŚ
„Krasnoludki są na świecie”, była wycieczka do Międzygórza.
Uczniowie klasy IIa i IIIa razem z wychowawcami i rodzicami
pojechali 1 października 2013 r. do Międzygórza, aby zwiedzić
to piękne miasteczko z urokliwym wodospadem „Wilczki” i
„Ogrodem Bajek” i odkryć obecność krasnoludków.
Przewodnikiem wycieczki był p. Mateusz Dumański, który
wspaniale opowiedział nam o zakątkach Ziemi Kłodzkiej. Po
wyczerpującym zwiedzaniu wszyscy posilili się kiełbasą
pieczoną przy ognisku. Pogoda nam dopisała. Cieszyliśmy się
złotą polską jesienią. Wszyscy wrócili zadowoleni z wyjazdu.
S.M.
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27.09.2013 r. w CETiK-u miało miejsce przedstawienie „Picnic at Penfold Palace”. Wykonali je uczniowie z koła teatralnojęzykowego klas Va, Vb i VIb pod kierunkiem pań anglistek, I. Duszkiewicz i D. Rakoczy.
Uczniowie wystąpili w piątkowe popołudnie, by zagrać spektakl dla swoich rodziców, kolegów, znajomych oraz zaproszonych gości.
Koło działa od 2010 roku. Aktualny skład zespołu to: J. Przybylska, O. Pucal, N. Laskowska, D. Dudek, Sz. Kunicki, M. Gancarz,
W. Wietrzychowska, M. Polak, M. Balicka, A. Mączyńska, E. Jaworska, K. Bieszke, A.
Korpalska, I. Brylska, W. Gancarz.
Gościnnie, wraz z gitarą wystąpiła Olga Śmiłowska oraz myszka Dexter. Dziękujemy za
przybycie i zapraszamy na dalsze przedstawienia!
Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2013 r. upłynął uroczyście w Szkole
Podstawowej. Dzieci z klas młodszych I-III brały udział w akademii, podczas której
dziękowały wszystkim pracownikom szkoły za trud wychowania i przekazywania wiedzy
poprzez piosenki, wiersze i taniec. Starsze dzieci uczestniczyły w uroczystości w CETiKu. Z życzeniami dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi dołączyli Burmistrz
Stronia Śląskiego p. Z. Łopusiewicz i wiceburmistrz p. D. Chromiec oraz przewodnicząca
Rady Rodziców p. K. Jasik. Bardzo miło przeżyliśmy ten ważny dla nas dzień.
KONKURS O KRASNOLUDKACH ROZSTRZYGNIĘTY!
Do konkursu fotograficzno-plastycznego zgłoszono 14 prac. Spośród uczestników
wyłoniono laureatów i przyznano następujące miejsca: I miejsce Wiktoria Gancarz klasa VIb, II miejsce Weronika Szumska klasa IIa,
III miejsce: Daria Młynarczyk klasa IIa, Lena Gawrońska klasa IVb, Natalia Wójcik klasa IVa, Natalia Grzelak klasa IIIa, Weronika
Madejczyk klasa III, Marta Madejczyk klasa IIc.
Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe zfinansowane z programu FLMŚ Działaj Lokalnie VIII pt. „Krasnoludki są na
świecie”. Prace można obejrzeć na wystawie w Szkole Podstawowej. Zapraszamy!
Konkurs literacki skierowany był do uczniów klas I-IV, którzy w ramach konkursu złożyli 8 prac- 5 opowiadań i 3 utwory poetyckie:
Klaudia Młynarczyk kl. II a (poezja) Dominika Przygodzka kl. VI a (poezja), Natalia Wójcik kl. IV a (poezja), Karolina Chudy kl. III b
(opowiadanie), Bartosz Jasik kl. III a (opowiadanie), Kacper Bycina kl. III b (opowiadanie), Igor Nuckowski kl. II c (opowiadanie),
Martyna Olszewska kl. II c (opowiadanie).
Najlepszą pracą w kategorii opowiadanie jest praca Igora Nuckowskiego z klasy II c, natomiast w kategorii utworu poetyckiego
zwyciężyła praca Natalii Wójcik z klasy IV a.
Ze względu na oryginalność pozostałych prac, komisja postanowiła przyznać im wyróżnienia.
SP

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
W hali sportowej z tej okazji odbyła się doniosła uroczystość połączona z przysięgą
uczniów pierwszej klasy Liceum Mundurowego i mianowania ich na kadetów, a uczniów
klas drugich na starszych kadetów. Po pokazie musztry – bardzo widowiskowej – dyplomy
„kadeckie” wręczyła dyrektor ZSS pani Monika Ostrowska. Zebrana licznie publiczność:
uczniowie, rodzice, zaproszeni goście gromkimi brawami nagrodzili wspaniale prezentujące
się obie „mundurowe klasy”.
W drugiej części poświęconej świętu edukacji dyrektor pani Monika Ostrowska złożyła
nauczycielom serdeczne życzenia zdrowia, powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym.
Serdeczne życzenia z okazji tego święta i ogromne bukiety kwiatów złożyli Burmistrz
Stronia Śląskiego pan Zbigniew Łopusiewicz oraz senator pan Kazimierz Drożdż. Pani
dyrektor jedenastu nauczycielom i dwóm pracownikom technicznym wręczyła nagrody. A przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
wręczyli ulubionym nauczycielom „Oskary”.
Praktyki zagraniczne uczniów Technikum Hotelarskiego
Uczniowie klas trzecich i czwartych Technikum Hotelarskiego – razem 16 osób - w ramach projektu „Leonardo da Vinci”
przebywali na praktyce w Lipsku w Niemczech. W ciągu 4 tygodni /od 15 września do 12 października/ pracowali w firmach
cateringowych, hotelach i stołówkach studenckich. Program obejmował naukę j. niemieckiego, realizację praktyki zawodowej w
obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz program kulturalny. Wszyscy wrócili trochę
zmęczeni, ale zadowoleni. Opiekunami uczniów były p. Wiesława Czerwińska i p. Helena
Kucharczak, koordynatorem projektu jest p. Aneta Soroko z Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.
Spotkanie uczniów ZSS z Panią Lidią Geringer de Oedenberg
Dnia 07 października 2013r. młodzież Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
uczestniczyła w spotkaniu z Panią Lidią Geringer de Oedenberg - Poseł do Parlamentu
Europejskiego. Gimnazjaliści i licealiści mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat Unii
Europejskiej i funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, co ma zaowocować powstaniem
Klubu Europejskiego. Na koniec wykładu Poseł zorganizowała dla słuchaczy krótki quiz
ZSS w Stroniu Śląskim
wiedzy z nagrodami.
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PROGRAM LEONARDO DA VINCI
„Dobre praktyki zarządzania francuskimi placówkami
medycznymi w transformacji polskich podmiotów
leczniczych do wymogów Unii Europejskiej”
Program Leonardo da Vinci jest częścią programu
edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.
Jego celem jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w
edukacji i szkoleniu zawodowym w oparciu o potrzeby rynku
pracy, ułatwienie mobilności pracowników i absolwentów,
podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe wg.
nowoczesnych i obowiązujących standardów. W
ramach
wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń szczególną uwagę
przykłada się do kształtowania poprawnych i przyjaznych relacji
kulturowych, nauki języków obcych, tolerancji i adaptacji do
warunków życia i pracy w różnych krajach.
W ramach tego projektu STOMOZ otrzymało dofinansowanie
Komisji Europejskiej do
realizacji projektu własnego
pomysłu pn. „Dobre praktyki
zarządzania francuskimi

placówkami medycznymi w transformacji polskich podmiotów
leczniczych do wymogów Unii Europejskiej”. Członkowie STOMOZ
w czasie 7 - dniowego pobytu w Paryżu, w dniach 6-12-X-2013 r.
we współpracy z partnerem projektu
szpitalem - Centre
Hospitalier „Avicenne”, Hopitaux Universitaires Paris – Saint –
Denis zapoznają się ze strukturą i funkcjonowaniem systemu
ochrony zdrowia we Francji ze szczególnym uwzględnieniem
opieki psychiatrycznej, opieki długoterminowej, ratownictwa
medycznego i geriatrii oraz z metodami kształcenia zawodowego.
Przedmiotem szkoleń
i
warsztatów będzie też wymiana
doświadczeń menedżerskich oraz
implementacja dyrektywy
UE w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej
opiece zdrowotnej.
Miło nam poinformować, że jednym z uczestników szkolenia
będzie Joanna Chromiec – dyrektor Wojewódzkiego Centrum
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, przewodnicząca
Sądu Koleżeńskiego STOMOZ- oddział dolnośląski.

XXXV – LECIE KAPELI PODWÓRKOWEJ
„Z UL. HUTNICZEJ” W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniu 22.11.2013 r. Kapela
Podwórkowa będzie świętować
jubileusz 35-lecia swojej
działalności. Historię utworzenia
kapeli, jej koncertów na terenie
kraju i poza jego granicami
szczegółowo opisałem w
Biuletynie Samorządowym Gminy
„Nowinki Strońskie” z dnia
19.09.2008 r. przy okazji
świętowania jubileuszu XXX lecia.
A więc minęło kolejnych 5 lat
działalności kapeli, niestety lat
trudnych. Kłopoty z brakiem
środków finansowych, skromne
lokum, a także z uzupełnieniem
składu osobowego nie pozwalały
na udział kapeli w tradycyjnie organizowanych ogólnopolskich festiwalach kapel w
Przemyślu, Krasnymstawie (Krasnystawskie Chmielaki) czy też w Piotrkowie
Trybunalskim. Kapela koncertuje tam, gdzie organizator pokrywa koszty transportu i
zakwaterowania. Toteż działalność kapeli ogranicza się do koncertów na terenie
Dolnego Śląska i oprawie muzycznej lokalnych uroczystości. A także, z dużym
powodzeniem kapela bawi gości licznych ośrodków wypoczynkowych na terenie naszej
Gminy i gmin ościennych. Aktualnie w kapeli grają: Edward Fugliński – akordeon,
Ryszard Furtak – bęben, Jerzy Kaczmarek – bandżo-kierownik kapeli, Piotr Przygodzki –
gitara, Janusz Robaszewski – sax sopran. Często też wspiera kapelę Zdzisław Grzelak –
akordeon.
Kapela dziękuje pani Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. za udostępnienie
w przeszłości lokum dla kapeli, a panu Dyrektorowi CETiKu za przydzielenie skromnego
pomieszczenia, jakie zajmuje obecnie kapela w CETiKu oraz za dofinansowanie
działalności kapeli. Serdeczne podziękowania składa kapela sponsorom obchodu
jubileuszu 35 -lecia, w tym: Kołu Łowieckiemu „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim i Radzie
Sołeckiej w Starym Gierałtowie oraz Nadleśnictwu Lądek Zdrój za dofinansowanie
zakupu sprzętu nagłaśniającego. Z góry kapela dziękuje wszystkim instytucjom i
osobom prywatnym, które zadeklarowali swój udział w kosztach związanych z
Jerzy Kaczmarek
jubileuszem kapeli.

Joanna Chromiec

TENIS STOŁOWY

W Bilczy (województwo świętokrzyskie),
w dniach 27- 29 09 2013 odbył się I Grand
Prix Polski w tenisie stołowym, w kategorii
młodzików, w którym wystartowały
zawodniczki z klubu MLKS Lądek Zdrój Stronie Śląskie Ania i Kasia Węgrzyn. Ania
zajęła I miejsce pokonując w finale
zawodniczkę z Kolna, Kasia zajęła III
miejsce. Więcej informacji, galeria zdjęć,
oraz przekaz z meczu finałowego dostępne
na stronie internetowej WWW. PZTS. PL w
zakładce wydział rozgrywek - I GRAND
PRIX POLSKI MŁODZIKÓW BILCZA.
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PRZYWRACANIE TRADYCJI SPOTKAŃ

W czwartek 17 października odbyła się na terenie byłej wsi Hranicki w Czechach uroczystość ponownego poświęcenia krzyża
misyjnego odnowionego z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”.
Poświęcenia krzyża dokonali proboszczowie parafii Nowy Gierałtów ks. Oliwa ze strony czeskiej ks. Niewiadomski. W uroczystości
uczestniczyli również samorządowcy ze strony polskiej Burmistrz Stronia Śl. Zbigniew Łopusiewicz, z-ca burmistrza Dariusz Chromiec i
czeskiej Starosta obec Uhelna Pan Ludwik Jurik, z-ca starosty Milena Huskova.
Przy renowacji krzyża pracowali Ewa Prus, Krzysztof Mikołajczak, Edward Kłącz, Franciszek Oborski, Ryszard Kaliński i niżej
podpisany. Tablicę pamiątkową obok krzyża ustawiła strona czeska. W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób z Czech i Polski. Po części
oficjalnej uczestnicy spotkania częstowali się kawą herbatą, ciastem i kanapkami, dla zziębniętych grzane wino. Było to pierwsze
spotkanie w tym rejonie od 1938 roku, kiedy to spotykano się regularnie w istniejących po stronie czeskiej gospodach . Zachęcamy
wszystkich chętnych do poznania tego urokliwego zakątka ziemi naszych sąsiadów zza między. Zaproponowaliśmy naszym sąsiadom
gminy Uhelna coroczne spotkania na Hranickach. Być może, spotkamy się przy krzyżu za rok.
Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu wrześniu 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 10
pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 4 za wykroczenia
drogowe. W okresie tym nałożyli również 7 mandatów karnych
kredytowanych za wykroczenia porządkowe, 2 za wykroczenia
drogowe oraz skierowali 1 wniosek do Sądu Rejonowego w
Kłodzku.
W trakcie 28 samodzielnych patroli sprawdzali parki miejskie,
rejony bloków mieszkalnych, miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych, boisko „ORLIK”, budynki Urzędu Miejskiego,
teren przy szkołach oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi
do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych. Szczególną
uwagę zwracali na młodzież w tym nieletnią w godzinach
wieczornych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia
mienia, zaśmiecania, wybryków chuligańskich oraz osób
spożywających alkohol w rejonach sklepów.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją
multimedialną:
●
09.09.2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych z klasami I
gimnazjum na temat „Bezpieczna droga do szkoły”,
●
13.09.2013 r. w Szkole Podstawowej w klasach I-III na
temat „Bezpieczna droga do szkoły”.
Strażnicy miejscy dokonali 17 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa oraz pobytu uczniów na lekcjach i palenia tytoniu
na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. Kontrolowali także w
godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta w ramach
akcji „Stop wagarom wybieram szkołę”. Kontrolą, w ramach
ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” objęto dzieci

rozpoczynające naukę w Szkole Podstawowej.
Funkcjonariusze wykonali 9 wywiadów środowiskowych oraz
udzielili 7 asyst dla pracownika Urzędu, Policji, OPS oraz
kuratorów sądowych. W ramach kontroli złożonych deklaracji na
wywóz odpadów kontrolowali posesje w Stroniu Śląskim.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z
uświadamianiem problemu trzymania zwierząt na smyczy i
sprzątania po nich. W miesiącu wrześniu funkcjonariusze przyjęli
25 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o
interwencję.
W miesiącu wrześniu odbyli wspólnie z funkcjonariuszami
Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego patrolując
ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas patroli
w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” dbali o
bezpieczeństwo dzieci rozpoczynających naukę w klasach
pierwszych, a w ramach „Akcji pasy” sprawdzali zapinanie pasów
bezpieczeństwa w samochodach przez kierujących i pasażerów.
Dodatkowo w trakcie wspólnych służb podejmowali 28
interwencji porządkowych, doprowadzili do miejsca zamieszkania
2 osoby nietrzeźwe, zabezpieczyli 1 miejsce kolizji oraz ujęli 1
nietrzeźwego kierującego.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 48 patroli, z czego 33 pieszo i
15 samochodem.
J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu wrześniu 2013 roku odbyło się 9 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Spotkania Grupy Wsparcia
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w
godzinach od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy
Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w zakresie
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy domowej.
Można tu uzyskać wiedzę niezbędną do działań w kierunku
poprawy istniejącej sytuacji dotyczącej siebie samego lub osób
bliskich. W omawianym okresie udzielono 11 porad.
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002
od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00.

Uzależnienie chorobą emocji
W poprzednich odcinkach starałam się opisać objawy choroby
alkoholowej. Przybliżyłam Państwu dwa z nich, tj. głód alkoholowy
oraz utratę kontroli. Dziś zajmiemy się trzecim ważnym przejawem
narastającego uzależnienia jakim jest zmiana tolerancji. Co to
oznacza?
Definicja słownikowa mówi, że tolerancja - to zdolność
żywego organizmu do znoszenia bez przeszkody dla niego
(do pewnej granicy) bodźców chemicznych, fizycznych i
biologicznych.
Spożywanie alkoholu wpływa zarówno na wiele funkcji
fizjologicznych, jak i na zachowanie. Jednak u osób często
pijących rozwija się tolerancja na niektóre efekty alkoholu.
Pojęcie „tolerancja” oznacza, że po pewnym czasie picia
spożywanie tej samej ilości alkoholu przynosi mniejsze efekty lub
że do osiągnięcia tych samych efektów konieczna jest większa
dawka alkoholu. Jeżeli kiedyś wypicie np. dwóch piw powodowało
odczuwanie euforii, przyjemności, rozluźnienia to dziś konieczne
jest wypicie dodatkowej porcji alkoholu (np. dalszych dwóch piw),
żeby poczuć ten sam efekt. Tolerancja na alkohol jest różna u
poszczególnych osób. Może się zmieniać też u tej samej osoby,
zależnie od warunków zewnętrznych, czy wewnętrznych.
Występowanie tego kryterium uzależnienia, jakim jest zmiana
tolerancji rozpoznać można analizując jakie ilości alkoholu były
potrzebne kiedyś, by osiągnąć stan upojenia czy rauszu, a jakie
potrzebne są obecnie. Wystarczy jednak rozpoznać u siebie sam
wzrost tolerancji, by uznać opisywane kryterium za obecne.
Osoby uzależnione zwykle więc obserwują u siebie najpierw
wzrost tolerancji, powodujący to, iż mogą pić więcej, niż kiedyś.
Podwyższenie tolerancji ujawnia się, gdy wypicie tej samej ilości co
kiedyś, powoduje słabsze niż poprzednio efekty. Jest to zjawisko
obserwowane, gdy choroba jest w początkowych fazach
zaawansowania. Niejednokrotnie wówczas uzależniony wyraża
zadowolenie, że ma „mocną głowę”, dużo może wypić. Jest
przekonany, że jest odporny na alkohol, że jemu uzależnienie nie
grozi. Tymczasem tzw. „mocna głowa” jest przejawem
uzależniania się.
Następnie zaś wraz z czasem trwania choroby alkoholowej
tolerancja spada, powodując, że upić można się już się
przysłowiowym naparstkiem alkoholu - choroba jest już na etapie
zaawansowanym. Warto zaznaczyć, że nie każdy alkoholik musi
dojść do fazy spadku tolerancji. Wzrost tolerancji może
nastąpić w sposób niezauważalny. Dzieje się tak wówczas,

gdy osoba nieprzyzwyczajona do alkoholu wypija jednorazowo
dużą ilość alkoholu. Powtarzanie takiego zachowania powoduje
silną reakcję przystosowawczą organizmu. Organizm broni się i
stopniowo wzrasta zdolność jego przystosowania się do stanu
zatrucia (intoksykacji). Alkohol, który dostaje się do organizmu,
zostaje szybciej rozłożony, robi miejsce dla następnej porcji osoba tak reagująca może wypić dużo i nie będzie pijana.
Wysoka tolerancja na alkohol utrzymuje się przez długi
czas, nawet przez wiele lat. Zależy od dyspozycji
psychofizycznych oraz intensywności picia oraz jego modelu. W
miarę dalszego picia, w miarę rozwoju uzależnienia - tolerancja
się obniża.
Osoba uzależniona nie widzi u siebie spadku czy wzrostu
tolerancji, gdy nie ma wiedzy o chorobie. Działający Mechanizm
Iluzji i Zaprzeczeń (jak sama nazwa sugeruje)
powoduje
odrzucanie prawdziwego obrazu siebie i swojego picia. Widzi
jednak, że nie może wypić tyle co dawniej. Jak to tłumaczy? O
swoje problemy obwinia otoczenie, a to, że nie może już pić
dużej ilości alkoholu tłumaczy tym np., że „teraz to produkują
taką zatrutą gorzałę, i po jednej szklance mam dość”.
Fałszywym przekonaniem, powszechnie za to uznawanym
przez ludzi jest to, że ci, którzy mają mocną głowę, mogą pić
alkohol bez szkody dla nich. To nieprawda, właśnie pokazałam,
że ta tak zwana „mocna głowa” zwiększa ryzyko
uzależnienia, ponieważ sprzyja wypijaniu większych ilości
alkoholu, uszkadzając przy tym organizm fizycznie i psychicznie.
Takie poczucie m. in. ma wpływ na wykonywanie czynności w
stanie nietrzeźwym jak np.
prowadzenie samochodu.
Przyczynia się również do braku skuteczności lub zwiększonej
toksyczności zażywanych równolegle leków. Ci, którzy mogą pić
duże ilości alkoholu bez wymiotów i przewracania się – są
szczególnie narażeni. Powinni bardzo uważać i kontrolować swoje
picie.
W następnym odcinku spróbuję opisać na czym polega Zespół
Abstynencyjny jako czwarty objaw choroby alkoholowej i jakie
niesie ze sobą cierpienia dla osoby przeżywającej ten stan.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

HDK „ BRYLANT ”
Informuję, że akcja rozdawanie żywności z programu PEAD
2013 nadal trwa. W miesiącu październiku do rozdysponowania
jest 1 310 kg artykułów spożywczych. W miesiącu wrześniu
skorzystało z tej pomocy 299 osób.
Zapraszam do odwiedzania naszej nowo powstałej strony
internetowej www.khdkbrylant.wix.com/klub. Nasz adres email:
khdk.brylant@onet.pl.
Jacek
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WYKAZ IMPREZ W LISTOPADZIE
●

●

●

06 i 20.11.2013 r. o godz. 16.00
(środa) – Uniwersytet III Wieku w
CETiKu. Szczegóły dotyczące
tematu zajęć dostępne będą na
stronie www.cetik.stronie.pl.
Serdecznie zapraszamy seniorów
ze Stronia Śląskiego i LądkaZdroju. Uczestnictwo w zajęciach
jest bezpłatne!
08.11.2013 r. od godz. 12.00
(piątek) Święto Niepodległości/
Światowy Dzień Seniora. Miejsce:
CETiK, organizator: Zespół Szkół
Samorządowych. W programie:
występ przedszkolaków, młodzieży
z zespołu szkół samorządowych,
spektakl teatralny w reżyserii
Pauliny Bagińskiej. Wstęp wolny!
09.11.2013 r. godz. 19.00
(sobota) - "BABSKI KABARET" w
CETiKu . Cena biletu 50 złotych. Rezerwacja biletów pod
numerem telefonu 74 8143 205.

● 09.11.2013 r. od godz. 16.00 (sobota) - "Św.
Marcin - ROZMOWY I MUZYKA PRZY ROGALACH
WAPIENNIK „ŁASKAWY KAMIEŃ" w Starej Morawie.
Organizator WAPIENNIK "ŁASKAWY KAMIEŃ" w Starej
Morawie tel. 74 8141 191. Wstęp wolny!
● 10.11.2013 r. (niedziela) wycieczka rowerowa z
cyklu "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją
Okolicę" - zakończenie sezonu rowerowego w Gminie
Stronie Śląskie. Miejsce spotkania: hala SPA "Jaskinia
Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim o godz. 9.45, wyjazd
na trasę o godz. 10.00, na zakończenie przewidziane
jest ognisko z pieczeniem kiełbasek. Organizatorzy:
SPA "Jaskinia Niedźwiedzia" oraz CETiK. Uczestnictwo
w wycieczce jest bezpłatne!
● 15.11.2013 r. o godz. 16.00 (piątek) - wystawa
historyczno-fotograficzna autorstwa Krystiana Sokoła
pt. "Duch Czasu". Na fotografiach będzie można
zobaczyć jak wyglądało nasze miasto w okresie
przedwojennym, co się zmieniło do dnia dzisiejszego,
jak wyglądali mieszkańcy dawnego Stronia. Wstęp
wolny!

GOSPODARKA ODPADAMI
Ponieważ podstawą skutecznej segregacji odpadów jest edukacja
mieszkańców przypominamy Państwu kilka istotnych informacji.
Przede wszystkim wszyscy mamy obowiązek prowadzenia selektywnej
zbiórki bez względu na to co zadeklarowaliśmy czyli oznacza to, że nie wolno
nam do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucić gruzu, zepsutych
urządzeń AGD czy odpadów wielkogabarytowych ponieważ nie zostaną
odebrane. Tak się niestety dzieje w przypadku zabudowy wielorodzinnej
gdzie mieszkańcy czują się anonimowi.
Ponieważ otrzymujemy od Firmy Veolia zdjęcia dokumentujące niewłaściwą
zbiórkę odpadów szklanych, a mianowicie w pojemniku na szkło znajdowały
się odpady plastikowe, opakowania wielomateriałowe i odpady zmieszane,
przypominamy mieszkańcom którzy zgłosili selektywną zbiórkę aby
się z tego obowiązku właściwie wywiązywali!! . Apelujemy również do
tych którzy nie segregują odpadów aby odpady zmieszane wrzucali do
pojemników do tego przeznaczonych a nie do pojemników na odpady
segregowane.
Niebawem zostanie uruchomiony PSZOK w którym będzie można
pozostawić bezpłatnie takie odpady jak:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
- zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
- odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 tony (Mg) na miesiąc,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
- zużyte opony – w ilości do 5 szt. na miesiąc,
- leki i chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach – w każdej ilości,
- odpady zielone – w ilości 100 kilo (0,1 Mg) na miesiąc,
- odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone – w każdej ilości,
- papier i tektura – w każdej ilości,
- metal – w każdej ilości,
- tworzywa sztuczne – w każdej ilości,
- szkło i opakowania ze szkła – w każdej ilości,
- opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
- opakowania ulegające biodegradacji – w każdej ilości.
PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA POJEMNIKÓW DO
ODBIORU W WYZNACZONYCH TERMINACH ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
ORAZ O WŁAŚCIWYM OZNAKOWANIU SWOICH NIERUCHOMOŚĆI
I. Dziuba, UM w Stroniu Śląskim
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OTWARTY TURNIEJ W TENISIE
STOŁOWYM
UKS Międzygminny Ludowy Klub Sportowy
Śnieżnik informuje, że 09.11.2013 r. o godzinie
10:00 odbędzie się otwarty turniej w tenisie
stołowym dla uczniów Szkoły Podstawowej i
mieszkańców Stronia Śląskiego. Zawody będą
odbywać się w sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w
Stroniu Śląskim.
Wszystkich chętnych zapraszamy!
Z. Dyląg

BIURO RADNYCH
Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B,
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700,
ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000.
Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne w każdy pierwszy,
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 17 do 18 w biurze
przy ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim.
Najbliższe terminy dyżurów: 7,14,21 października 2013r.
W nagłych sprawach dotyczących mieszkańców,
proszę o kontakt pod nr 607-552-713.

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 prawnądoradztwo 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 04 listopada 2013 r. w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,
● dnia 02 grudnia 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.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.
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

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.
5 listopada 2013 roku dyżur w biurze pełni Zdzisław Pakuła .

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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