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W TYM NUMERZE: 

III MIEJSCE I WYRÓŻNIENIE 

    Zakończył się etap regionalny konkursu „Przyjazna wieś” na 
najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na 
terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.  
    Gmina Stronie Śląskie w kategorii infrastruktura techniczna 
zajęła III miejsce za projekt: Turystyczne zagospodarowanie 
zbiornika i terenu rekreacji działka nr 279/8, obręb Stara Morawa, 
Gmina Stronie Śląskie – Zeroborder – Szlak turystyki aktywnej, 
wraz zakupem niezbędnego sprzętu. Otrzymując tym samym 
dyplom oraz czek na 3000 zł.    
    9 grudnia 2013 r. w Warszawie odbyła się konferencja 
finałowa dorocznej nagrody FRDL za Lokalne Inicjatywy 
Kulturalne. Doroczna Nagroda poświęcona jest wspieraniu 
integracji społeczności lokalnych, gdyż tylko społeczności silnie 
zintegrowane są zdolne do zarządzania własnymi sprawami, a 
więc do realizacji celów samorządu terytorialnego. Kluczową rolę 
w tym względzie odgrywa lokalna kultura i tradycja, które łączą 
mieszkańców wokół wspólnych wartości. 
Dlatego wszelkie inicjatywy obywatelskie 
i wydarzenia związane z krzewieniem i 

rozwojem kultury lokalnej oraz zachowaniem dziedzictwa 
kulturowego zasługują na      
w s p a r c i e  i 
upowszechnienie.   
    W tej edycji CETiK 
u z ys k a ł  w y r ó ż n i e n i e 
F u n d a c j i  R o z w o j u 
Demokracji Lokalnej w 
kategorii Samorządowe 
Instytucje Kultury. 
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OGŁOSZENIE DLA  MIESZKAŃCÓW  GMINY STRONIE  ŚLĄSKIE 

WIGILIA W BOLESŁAWOWIE 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ W NOWYM GIERAŁTOWIE 

    W dniu 15 grudnia w Bolesławowie odbyło się kolejne, trady-
cyjne już spotkanie wigilijne. W gościnnych progach ośrodka 
„Violetta” przybyłych mieszkańców powitał pan Dariusz Gulij i 
sołtys Eugeniusz Tarnowski. Zaproszeni zostali także Pan Bur-
mistrz Zbigniew Łopusiewicz z małżonką oraz ks. proboszcz 
Krzysztof Kauf.  
    Zanim wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i zasiedli do 
symbolicznej wieczerzy, wysłuchano programu artystycznego. 
Najpierw wystąpiły dzieci z Bolesławowa i okolic w jasełkach (w 
tym roku wzięło w nich udział aż 21 małych wykonawców).  
    Następnie w kolędowym repertuarze zadebiutował miejscowy 
żeński zespół wokalny. Na koniec zaprezentowali przedstawienie 
świąteczne podopieczni Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Dłu-
goterminowej w Stroniu Śląskim. 
    Sołectwo Bolesławów 

    Siódmego grudnia 2013 roku Św. Mikołaj w czerwonym płaszczu 
i z długą siwą brodą pojawił się w Nowym Gierałtowie. Wszystkim 
grzecznym dzieciom zostały wręczone paczki ze słodyczami. Mikołaj-
kową niespodziankę dla dzieci oraz poczęstunek dla rodziców przy-
gotowali Pan Sołtys Zbigniew Draus z Radą Sołecką oraz Radny 
Zbigniewem Frodymą. Cała ta miła i udana impreza odbyła się przy 
dźwiękach nowego nagłośnienia domku, które zostało zakupione ze 
środków finansowych w ramach otrzymanej nagrody za II miejsce w 
konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2013”. 

    Zdzisław Gordziejewski 

Osoby, które chcą korzystać z bezpłatnej rehabilitacji w roku 2014  proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej: 
● zajęcia dla osób dorosłych na krytej pływalni z zaświadczeniem lekarskim (od lekarza pierwszego kontaktu),  

ze wskazaniem rehabilitacji,   
● zajęcia korekcyjne dla dzieci do lat 18 z zaświadczeniem lekarskim -  KARTA DZIECKA (od lekarza pierwszego kontaktu), ze 

wskazaniem rehabilitacji, 
● dla dzieci niepełnosprawnych do lat 18 z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności. 
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 74 8141 424. 
         Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 

„Człowiek jest wielki 
nie przez to, co posiada, 
lecz przez to kim jest, 
nie przez to co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi””””    

   Jan Paweł  II 
 

P  O D Z I Ę K O W A N I E 
 

Dyrekcja i Związki Zawodowe 
Wojewódzkiego Centrum Psychiatrii Długoterminowej 
w Stroniu Śląskim składają serdeczne podziękowania 

wszystkim sponsorom 
za wsparcie i pomoc w zorganizowaniu  
Andrzejkowego Balu Charytatywnego. 

Dochód z Balu wyniósł -  12 800 zł i zostanie 
przeznaczony na potrzeby pensjonariuszy Centrum. 

 

Serdeczne Podziękowania dla sponsora Fundacji 
Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych 

PROTELKO Droszków (koło Zielonej Góry).  

OPS w Stroniu Śląskim dziękuje za przygotowanie 
atrakcyjnych paczek mikołajkowych dla dzieci z gminy 

Stronie Śląskie. 

W dniu 06.12.2013 r. o godzinie 16:00 do CETiK-u w 
Stroniu Śląskim przyjechał Mikołaj, który obdarował 

dzieci prezentami. Dzięki sponsorowi ten dzień był dla 
najmłodszych szczególny, a na każdej twarzy zagościł 

radosny uśmiech.  

Dziękujemy bardzo - OPS Stronie Śląskie 
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BĘDZIEMY JEŹDZIĆ PO ŚLADACH  

DOLNOŚLĄSKI  KONGRES  ODNOWY  WSI 

    Gmina Stronie Śląskie zakupiła ratrak do przygotowywania śladów na szlaku narciarstwa biegowego oraz skuter śnieżny. Przeszko-
lonych zostało dwóch operatorów, szlak jest oznakowany, a mapy dostępne są w Informacji Turystycznej w Centrum Edukacji, Tury-
styki i Kultury, w PTTK oraz w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. Utrzymywanie szlaku rozpocznie się gdy tylko pojawi się wystar-
czająca ilość śniegu. Informacje będziemy umieszczać na bieżąco na stronie internetowej www.stronie.pl (zakładka Turystyka/
zakładka Szlak narciarstwa biegowego w Gminie Stronie Śląskie). Turystów i mieszkańców przemieszczających się zimą po szlaku na 
pieszo, prosimy o nie rozdeptywanie śladów wyznaczonych dla narciarzy – biegaczy.   M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 
 

Projekt „Jazda na nartach biegowych w turystycznej destynacji Králický Sněžník - Śnieżnik - Góry Bialskie” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 

    W dniach 7-8.12.2013 w pałacu Wojanów odbył się V doroczny 
kongres Odnowy Wsi Dolnośląskiej gdzie około 250 osób miało okazje 
podsumować mijający rok. Spotkali się  tam liderzy wiejscy, gminni 
koordynatorzy, burmistrzowie i wójtowie.  
    Miło mi zakomunikować, że województwo dolnośląskie nadal 
przoduje w skali kraju w Programie Odnowy Wsi i zanotowało 
największy dynamiczny postęp, głównie dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego.  
    Wojewoda opolski,  pełnomocnik prezydenta RP do spraw Odnowy 
Wsi,  przedstawił nowe trendy dla terenów wiejskich biorąc za przykład 
doświadczenia Austrii i Niemiec. Zapowiadają się zmiany spowodowane 
niżem demograficznym (spadek zaludnienia, spadek wartości 
nieruchomości). Mogliśmy również zapoznać się z najlepszymi 
przykładami, laureatami  konkursu Piękna Wieś Dolnośląska. Gmina 
Międzylesie przoduje w Odnowie Wsi w powiecie kłodzkim, otrzymała 
za to liczne nagrody i wyróżnienia. Kongres zakończyło wystąpienie 
marszałka województwa Pana Włodzimierza Chlebosza, który 
zapowiedział dalsza kontynuację programu odnowy w przyszłym roku 
przy zapewnieniu środków ze strony województwa. 
 
              Przewodniczący Grupy Odnowy Wsi Stary Gierałtów  

Makarewicz Mieczysław 

„SIEKIERECZKI” 

   W miesiącach od września do grudnia Zespół uczestniczył 
w warsztatach Laboratorium Strażników Tradycji w Lądku-
Zdroju. Po ukończeniu tego okresu, został zaproszony na 
festiwal do Wrocławia, gdzie wziął udział w śpiewaniu 
pieśni tradycyjnych, które pochodzą z Podlasia i z 
Mazowsza. Po zakończeniu festiwalu uczestnicy Zespołu 
zostali nagrodzeni dyplomem oraz odznaką „Strażnika 
Tradycji”. Zespół będzie uczestniczył w najbliższym czasie 
w festiwalach w Kudowie-Zdroju oraz w Starostwie 
Powiatowym w Kłodzku. 
  Michał Gontko, Przewodniczący Ludowego  
  Zespołu Śpiewaczego „Siekiereczki” 
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SOŁECTWO STRONIE WIEŚ 

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANA 

    Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. informuje, iż 
rozstrzygnięty został konkurs na: opracowanie KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – 
BUDOWLANEJ na przebudowę, modernizację i połączenie istniejących obiektów szkoły i 
krytej pływalni przy ul. Kościuszki 20 i 20a w Stroniu Śląskim z przeznaczeniem na 
ośrodek szkoleniowo-rekreacyjny oraz zagospodarowanie terenu. 
    Do złożenia pracy konkursowej zostało zaproszonych 48 podmiotów. Na konkurs 
wpłynęło ostatecznie 9 prac, które oceniane były przez Sąd Konkursowy w składzie: 
Przewodniczący/Sędzia - mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik, V-ce Przewodniczący/Sędzia 
- mgr inż. arch. Kaja Lewandowska, Członek/Sędzia - Tomasz Mazurek mgr prawa, 
Członek/Sędzia - Joachim Cop mgr inż. budownictwa lądowego, Członek/Sędzia - Daniel 
Szatan inż. budownictwa spec. Konstrukcyjno - budowlana. 
    Pierwsze miejsce otrzymała praca zgłoszona przez: DOMINO GRUPA 
ARCHITEKTONICZNA Wojciech Dunaj ze Szczecina, zdobywając 72,8 pkt. 
Projektant zwycięskiej pracy umiejętnie wkomponował obiekt wielofunkcyjny w skalę 
miasta, z szacunkiem dla otaczającej zabudowy,  a zwłaszcza dla budynku szkoły, 
adaptowanej na część hotelową. Nagrodzona praca zapewnia największe wzajemne 
powiązania funkcjonalne poszczególnych zespołów obiektu scalonych w jeden organizm 
poprzez nowo projektowany łącznik, przy jednoczesnej dbałości o zminimalizowanie 
zakresu przebudowy. Otwarty plan parteru wpisuje się płynnie w otoczenie obiektu, 
czytelnie łącząc strefę wejściową z parkingami od strony północnej i południowej. 
Walorem pracy jest prostota programu funkcjonalnego, racjonalne rozdysponowanie na 
poszczególne kondygnacje zespołów funkcjonalnych, w czytelny sposób zapewniający orientację w przestrzeni. Zwraca uwagę 
prostota obsługi komunikacyjnej, także dla osób niepełnosprawnych. Przy ocenianiu prac zwracano szczególną uwagę na zwiększenie 
atrakcyjności części basenowej, a także wzajemną bliskość zespołów szatni dla pomieszczeń fitnessu, spa oraz dla części basenowej. 
 
     B. Birówka, Kierownik Obiektów Sportowych SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.  

    Dnia 11.11.2013 roku w Zajeździe „Oleńka” odbyło 
się spotkanie Sołectwa Stronie Wieś z okazji „Święta 
Niepodległości”. W trakcie uroczystości można było 
obejrzeć prace z warsztatów wikliniarskich, taniec 
ludowy w wykonaniu dzieci sołectwa, gorąco 
oklaskiwany przez Seniorów. Czas upłynął w podniosłej 
atmosferze przy śpiewie pieśni patriotycznych z 
akompaniamentem akordeonu na którym grał były 
mieszkaniec wsi Zdzisław Grzelak. 
    8 grudnia do Sołectwa Stronie Wieś zawitał Św. 
Mikołaj. Z radością przywitały go dzieci, które 
otrzymały bogate prezenty oraz upominki za udział w 
konkursach. 
     
    Sołtys i Rada Sołecka 

      

    Gmina Stronie Śląskie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 
informuje, że w miesiącu grudniu br. Zakończyła się I część realizacji 
projektu systemowego  pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na lata 
2013-2014 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS w 
zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej; 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałanie: 
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej. 
    Celem głównym projektu jest  zwiększenie kompetencji  zawodowych i 
społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób (po 8 osób w każdym roku) 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej 
będących świadczeniobiorcami pomocy społecznej z terenu Gminy Stronie 
Śląskie. 
    Dotychczasowi uczestnicy projektu – 8 osób otrzymało wsparcie doradcy 
zawodowego, wsparcie psychologa  na zajęciach grupowych i 
indywidualnych,  przeprowadzono kursy: „Konserwacja i utrzymanie 
terenów zielonych”, „Pomoc kuchenna” dla  4 kobiet, „Obsługa wyciągów 
narciarskich o wysokim i niskim prowadzeniu liny sterowanych z 
maszynowni kategorii kwalifikacyjnej II” dla  4 mężczyzn.   Wszyscy 
uczestnicy  ukończyli projekt i otrzymali  zaświadczenia potwierdzające 
ukończenie szkoleń oraz nabycie nowych kwalifikacji. 
    Czas trwania pierwszego etapu projektu: od 01 kwietnia do 31 grudnia 
2013 roku. Kolejny etap projektu rozpocznie się w styczniu 2014 roku. 
Całkowity planowany koszt projektu w 2013 roku  wynosi -  101 935,40 
złotych. Z tego wkład własny wynosi  - 15 290,31 złotych. 
Osoby chętne do wzięcia udziału w kolejnej części projektu w 2014 roku 
proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 
z Panią Joanną Biczysko.     Koordynator Projektu, Małgorzata Lech 

Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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GOSPODARKA ODPADAMI 

HDK „BRYLANT” TOUR SALON BEZ DOLNEGO ŚLĄSKA,  
ALE ZE STRONIEM ŚLĄSKIM! 

    Informujemy, iż podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 listopada podjęto uchwałę zmieniającą cenę za odbiór odpadów.  Od 
01.01.2014 r. – będzie ona wynosiła 15 zł za odpady zmieszane i 13 zł za odpady segregowane, cena za odbiór pojemników z 
nieruchomości niezamieszkałych nie uległa zmianie. 
    W przypadku nieruchomości niezamieszkałych – jeżeli częstotliwość odbioru w odstępach dwutygodniowych będzie 
niewystarczająca dopuszcza się możliwość - zlecenia dodatkowego. Zgłaszane i rozliczane bezpośrednio z Firmą  Veolia– tel: 74/865-
54-53. Cena za jednokrotne opróżnienie pojemnika: 120 l (17,13zł netto/18,50 zł brutto), 240 l (26,89 zł netto/29,04 zł brutto), 
1100 l (60,92 zł netto/65,79 zł brutto). 
    W związku ze zmianą cen mieszkańcy  zobowiązani są do 15 stycznia 2014 r. złożyć nowe deklaracje (na podstawie art. 6m Ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2012.391 j.t. ze zm.). 
W przypadku dużych wspólnot (powyżej 10 lokali mieszkalnych) i spółdzielni mieszkaniowej deklaracje powinni złożyć zarządcy 
nieruchomości – za wszystkich mieszkańców zamieszkałych w konkretnym budynku. 
    W związku z obowiązkiem ponownego złożenia deklaracji i przygotowania nowych kwitów do opłat informujemy, że termin 
pierwszej wpłaty ustalony na 15 stycznia 2014 r. zostaje przesunięty do 15 lutego 2014 r.  
 
Przypominamy, że na Terenie Zakładu Komunalnego u ul. Dolna 2a funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
GODZINY OTWARCIA PSZOK: w każdą środę i piątek  w godzinach od 10.00 do 18.00, w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 
od 8.00 – 14.00 (ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY). 
 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, BUDOWLANE CZY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY WYSTAWIONE PRZY KONTENERACH, POZA 
TERMINAMI WYSTAWEK, NIE BĘDĄ ODBIERANE!                  I. Dziuba, UM Stronie Śl. 

    W  d n i a c h  1 7 - 1 9 
października 2013 r. Gmina 
Stronie Śląskie brała udział 
w Targach Regionów i 
Produktów Turystycznych 
TOUR SALON w Poznaniu.  
Z przykrością zauważyliśmy, iż na targi 
nie zostało przygotowane regionalne 
stoisko Dolnego Śląska lub Sudetów, a 
właśnie duże regionalne stoiska były 
największą atrakcją targów. Tym 
bardziej, cieszymy się, że będąc 
jednym z nielicznych dolnośląskich 
wystawców, mogliśmy reprezentować 
Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie na 
naszym własnym strońskim stoisku.  
    Na stoisku dostępne były materiały 
promocyjne przygotowane w ramach 
realizacji projektu „Aktywni z natury”, 
t j. „Przewodnik dla aktywnych”, 
teksty gier terenowych, tzw. „questów”, folder „Produkty lokalne i 
rękodzieło artystyczne”, plany miasta Stronia Śląskiego, a także mapy 
turystyczne, mapa nowego szlaku narciarstwa biegowego oraz 
materiały przekazane przez gestorów gminnej bazy turystycznej. W 
konkursie – loterii przeprowadzonej na naszym stoisku, uczestnicy 
targów wylosowali cenne nagrody – vouchery na noclegi w naszej 
okolicy, bilety wstępu do atrakcji turystycznych oraz gadżety 
promocyjne (koszulki, kubki, itd.).  
    Nasi październikowi sponsorzy to: Villa Elise – Stronie Śląskie, Willa 
Diana – Stronie Śląskie wieś, Kraina Szeptów – Nowy Gierałtów, 
Gościniec pod Czeremchą – Stara Morawa, Dworek Galosa – Stronie 
Śląskie, Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w Starej Kopalni 
Uranu oraz Park linowy w Kletnie. Serdecznie dziękujemy za współpracę 
i ufundowanie nagród. Mamy nadzieję, iż obdarowane osoby 
skorzystają z zaproszenia i odwiedzą naszą okolicę.  
    W kwietniu 2014 r. planujemy uczestniczyć w targach turystycznych 
LATO w Warszawie.            M. Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz 
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. 
„Przekraczamy granice” 

    22 listopada w CETIK-u z okazji Dni 
Honorowego Krwiodawstwa odbyła się 
uroczysta Akademia. Podczas 
uroczystości zabierało głos wiele osób, 
m.in. Burmistrz Stronia Śląskiego, 
Przewodniczący Rady Miejskiej, Dyrektor 
PCK we Wrocławiu, Prezes PCK w 
Kłodzku oraz wielu innych dostojnych gości. Wszyscy 
mówili o krwi, o idei honorowego krwiodawstwa. 
    Założony 38 lat temu klub w początkach swej 
działalności był dość nieliczny, ale lista dawców stale rosła. 
Dziś jest nas 360 osób, oddaliśmy  8.740 litrów krwi. 
Średnia wieku dawców to 34 lata. Gro dawców to ludzie 
młodzi. Cieszy nas, że wśród dawców jest duża ilość kobiet. 
    Na Akademii wręczono dawcom oraz sponsorom  Medale 
55 - Lecia Honorowego Krwiodawstwa przyznane przez 
Radę Krajową Honorowego Krwiodawstwa w Warszawie. 
Medale otrzymali: Rada Miejska Stronia Śląskiego, Prezes 
oraz Rada Nadzorcza SM „Nasza Spółdzielnia”, Państwo Z. i 
W. Sadowscy, Właściciel Dyskontu Spożywczego „Rema”, 
Właściciel Piekarni i Ciastkarni „Pączek”, Państwo R. i S.  
Koszalscy wolontariusze PCK. Medale otrzymali również 
krwiodawcy: R. Suliński, J. Bałys, A. Krosta, J.  Naporowski, 
A. Cygan, K. Dąbrowski, Wł. J. Matyszkiewicz,  Św. P.  R. 
Wrona – medal odebrała Żona R. Wrona.  
Rejonowa Rada Honorowego Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Wałbrzychu przyznała medale 
pamiątkowe na wstążce dla dawców: B. Michalak, A. 
Lipińska, E. Praczyk, A. Zamojtel, J. Golik. 
Zostały wręczone również Odznaki Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi II i III stopnia i takie otrzymali: A.  Zamojtel, 
B. Okseniuk, A. Słowiak, A. Bryk, P.  Pawliński, W. 
Czaprowski. 
Akademię uświetniła wspaniałym koncertem młoda 
pianistka uczennica III klasy Szkoły Muzycznej w Kłodzku, 
mieszkanka Lądka Zdroju, Ines Hans. Za wspaniałą grę 
otrzymała kosz słodyczy.     
     Jacek 



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 

Rok X, Numer CX S T R .  6  

NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI 

STOWARZYSZENIE „ZŁOTY  KASZTAN” 

    Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 
r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla 
odbiorców korzystających z usług ZWiK Sp. z o. o. na terenie Gminy Stronie Śląskie. Do powyższych stawek netto dolicza się podatek 
od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przy założeniu, że w roku 2014 zostanie utrzymana stawka 
podatku VAT w wysokości obecnie obowiązującej tj. 8%. Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą 
następujące: 

Lp Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie 
Cena/stawka 

Jednostka miary 
netto/brutto 

1 2 3 4 5 

1. Gospodarstwa domowe, pozostali cena za 1m3 dostarczonej wody 3,22/ 3,48 zł / m3 

2. Gospodarstwa domowe, pozostali* cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 3,56/ 3,84 zł / m3 

3. Przemysł szklarski cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,11/ 6,60 zł / m3 

4. Gospodarstwa domowe, przemysł, pozostali 

Opłata abonamentowa dla odbiorców 
rozliczanych według: 
1) wodomierza głównego  
2) wodomierza lokalowego, wodo-

mierza własnego lub urządzenia 
pomiarowego ścieków 

3) ryczałtem 

  

3,35/ 3,62 

 
  2,40/ 2,59   

 
2,35/ 2,54 

  

zł / m-c/ odbiorcę 

* za wyjątkiem przemysłu szklarskiego 

    Kotlina Kłodzka to 
ciągle miejsce gdzie stale 
można odkrywać uroki 
krajobrazów, starych 
budowli, skarbów przyrody 
i ludzi oraz miejsc 
historycznych. Od  kilku lat 
w zamyśle członków 
Stowarzyszenia „Złoty 
K a s z t a n ”  b y ł o  
„przejechanie” Drogi 
Geringa, czyli Autostrady 
Sudeckiej. Dokonaliśmy 
tego 27 października, w 
p i ę k n ą  s ł o n e c z n ą 
niedzielę.  
    Trasa rozpoczynała się w Międzylesiu i biegła aż do Lewina Kł., 
dalej przez Polskie Wrota, Drogę Orlicką przez Zieleniec, Lasówkę, 
Wójtowice,  Bystrzycę Kł.  To co mogliśmy oglądać aż trudno jest 
opisać słowami, takie to było niezwykłe. Punkt widokowy za 
Gniewoszowem na wysokości 750 m n.p.m daje możliwość 
podziwiana Gór Bystrzyckich, Obniżenia Bystrzycy Kł., Krowiarek i 
Masywu Śnieżnika, a patrząc w drugą stronę - czeską - Gór 
Orlickich. Jest tu Pomnik-obelisk z tablicą upamiętniającą Odsiecz 
Wiedeńską. Trasa obfituje w pomniki upamiętniające miejscowości 
jak przeszło 650-letnią Różankę, pomniki poległych żołnierzy z 
okresu I wojny Światowej, cenne drzewa - cisy, pomniki przyrody 
lipy, jawory, klony, kościoły z XVII  i XVIII w. Jak ten w 
Mostowicach Narodzenia NMP /1782 r./, zbudowany z nakazu 
Fryderyka II, który z tegoż tytułu  zmniejszył podatki. Mostowice 
to była „strażnica” Hrabstwa Kłodzkiego. Tu  przekroczyliśmy 
granicę na Dzikiej Orlicy.  
    W miasteczku Orllicke Zahiri z 1628 r. obejrzeliśmy 
późnobarokowy  kościół  św. Jana Chrzciciela /1754 r./.  Urzekły 
nas starannie odrestaurowane stare chałupy. Najwyżej położonym 

celem  była "CHATA MASARYKA" - schronisko 
pod szczytem Serlicha na wysokości 1019 m . 
n.p.m.  zbudowane w 1925 r.      Ciekawostką w 
tym miejscu jest kamień graniczny z 1636 r.        
Zaskoczyła nas olbrzymia ilość turystów w 
każdym wieku i różnej narodowości, kiedy 2 km. 
dalej /w linii  prostej/ w  Zieleńcu wiało nudą i 
całkowitą  pustką.   
    Destne v Orlickych Horach urzekło  nas 
mnóstwem hoteli, hotelików, pensjonatów 
/wszystkie otwarte/, przepięknym muzeum 
regionalnym /czego między innymi brakuje w 
Stroniu Śl./ ilością nartostrad  i.... wspaniałymi 
kozimi serami  zakupionymi w "KOZIM CHLIVIKU 
220" - pensjonacie i 
restauracji, gdzie 

podają wybo rną zupę-po l i vke 
czosnkową.   
    Ostatnim obiektem podziwianym po 
czeskiej stronie był zbudowany w 1709 
r. barokowy ratusz i kościół św. Marii  
Magdaleny /1705 r./ w Olesnice, w 
Orlickych Horach  miejscowości z  1369 r.                                             
    Z punktu widokowego na "Sołtysiej Kopie" 896 m n.p.m. w 
blasku  zachodzącego słońca pięknie prezentowały się Duszniki 
Zdrój, a na horyzoncie Góry Stołowe.  
    Powtórzymy wyjazd wiosną, ale tym razem w drugą stronę od 
Mostowic  na południe Doliną Orlicy przez Niemojów i Kamieńczyk 
do PRIRODNIEHO PARKU ORLICE, po czeskiej stronie. 
    Aby zrozumieć  dzień dzisiejszy odczytujemy i poznajemy znaki  
tej ziemi  tworzone przez wiele wieków, tym samym stajemy się 
jej  autentyczną cząstką bez  uprzedzeń i granic  czego sobie i 
Państwu  życzę w nadchodzącym  Nowym 2014 Roku. 
   
          Jolanta Bogiel, Stowarzyszenie "Złoty Kasztan"  
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PRZEDSZKOLE MIEJSKIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

● 06 grudnia w Przedszkolu odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. 
Swoją obecnością zaszczycił nas sam Mikołaj wraz z pomocnikiem. 
Radości nie było końca. Dzieci najpierw bawiły się ze świętym 
tańcząc i śpiewając mu piosenki, a następnie rozeszły się do swoich 
sal i w wielkim napięciu czekały na prezenty. 

● 18 grudnia odbyły się warsztaty taneczne „Nauka podstaw tango” 
w ramach projektu „Tęczowe Talenty Przedszkolaka” prowadzone 
pod okiem profesjonalnego instruktora. 

● W grudniu zorganizowano spotkania z Nadleśnictwem Lądek Zdrój i 
z Kołem Łowieckim Śnieżnik, na których poznaliśmy ciekawostki 
przyrodnicze, związane zarówno z życiem ptaków, jak i różnymi 
gatunkami drzew iglastych. 

● Do 06 grudnia trwał konkurs na „Najpiękniejszy karmnik”, 
organizatorami konkursu były Panie: Dorota Brandiuk i Anna Raś. 
Laureaci otrzymają wspaniałe nagrody. 

● W dniach 09 - 18.12.2013 r., trwał konkurs na najpiękniejszą 
świąteczną ozdobę organizowany przez Panie: Monikę Laskę i Annę Raś. Zadaniem rodziców i dzieci było wykonanie pięknej ozdoby. 
Ozdoby wystawione były na kiermaszu świątecznym podczas Strońskiej Gwiazdki, w dniu 21 grudnia. 

● 20 grudnia w Przedszkolu odbyła się Wigilia, podczas której dzieci z grup starszych przedstawią Jasełka, a dzieci młodsze zaśpiewają 
kolędy w obecności zaproszonych gości. 

           M. Laska, Przedszkole Miejskie 
 

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM ŻYCZY WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM GMINY ZDROWYCH, 
POGODNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU! 

●    W ramach realizacji projektu FLMŚ Działaj Lokalnie VIII pt. 
„Krasnoludki są na świecie” przeprowadzone zostały warsztaty 
teatralne w CETiK-u przez p. Paulinę Bagińską dla chętnych dzieci 
z gminy Stronie Śląskie. Efektem kilkutygodniowej pracy był 
spektakl teatralny wystawiony na scenie 
CETiK-u. Po spektaklu p. Marzena Balicka 
podz iękowała  wszys tk im ,  k tó r zy 
zaangażowali się w realizację projektu i  
rozdała nagrody uczestnikom konkursów: 
literackiego i plastyczno-fotograficznego. 
Nagrody rzeczowe zakupiono ze środków 
FLMŚ.  
    W Przedszkolu Miejskim wystawiona 
została sztuka pt. „Kopciuszek” zagrana 
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej  
przygotowanych przez p. A. Mrozek. Po 
występie, który był obejrzany z dużym 
zainteresowaniem, dzieci z przedszkola 
uczestniczyły w zabawach i warsztatach plastycznych 
przygotowanych przez p. D. Jezierską i p. S. Madejczyk.  Zajęcia 
pomagały odkryć „Czy krasnoludki są na świecie?”.      
    28 listopada w Szkole Podstawowej odbyła się zabawa 
podsumowująca projekt. Zabawa została połączona z 
tradycyjnymi zabawami i wróżbami andrzejkowymi. W zabawie 
uczestniczyły chętne dzieci z całej szkoły. Wśród bawiących się 
były również przedszkolaki. Nie zabrakło też dorosłych. Wszyscy 
bawili się znakomicie. Zabawa była bardzo urozmaicona. Taniec 

przeplatano konkursami i wróżbami oraz przerwami na 
poczęstunek. Zabawę przygotowały p. A. Mrozek, p. A. 
Dumańska, p. M. Balicka, p. D. Rakoczy. Zabawę 
współfinansowano z FLMŚ DL VIII.  
  W ramach  działań niniejszego projektu odbyły się warsztaty 
emisji głosu. Zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej i wzięli 
w niej udział chętni nauczyciele. Zajęcia były warsztatowe. 

Przekazane zostały ćwiczenia, 
które przydadzą się w codziennej 
pracy. Prowadząca zadbała o 
świetną atmosferę. Uczestnicy byli 
bardzo zadowoleni ze szkolenia.          
    
●    22 października 2013 r. odbył 
s i ę  Ogó lnopo lsk i  Konkurs 
MULTITEST PRZYRODNICZY 2013. 
O r g a n i z a t o r  k o n k u r s u                                                                  
to  Centrum Edukacji Szkolnej. 
Uczniowie klas V i VI rozwiązywali 
test, w którym pojawiły się pytania 
z  wiedzy zawartej w programach 

dokumentalnych, przyrodniczych, ekologicznych, telewizyjnych, 
dostosowane do umiejętności ucznia z danej klasy. Testy miały 
charakter wieloprzedmiotowy i korelowały z innymi przedmiotami 
takimi jak historia, matematyka, technika i inne. 
Klasa V  na 994 uczestników: F. Prętki (25 miejsce), M. Kawecki    
(26 miejsce), J. Śliwa (27 miejsce), A. Korpalska (32 miejsce),   
K. Smiatek (40 miejsce). Klasa VI na 999 uczestników: K. Żak (15 
miejsce), W. Gancarz  (17 miejsce), K. Krajewski (19 miejsce),  
B. Margowniczy  (25 miejsce),  D. Przygodzka  (28 miejsce),                                                                                      
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

K. Rybak (30 miejsce). 
                 Gratuluję - opiekun: Maria Zimna 
 
    26.11.2013 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 
Św ię ta  P lu szowego  M i s i a .  To  ju ż  t r adyc j a ,                                                      
że co roku przypominamy postać tych sympatycznych pluszaków.                                                          
Historię powstania misia opowiedziała  pani Ewa Kozłowska. 
Odwiedzili nas również goście: pani Jolanta Bogiel oraz pani 
Irena Foremnik. Usłyszeliśmy ciekawe historie o prawdziwych 
niedźwiedziach, które mieszkają w lesie a na zimę zasypiają w 
swoich gawrach. Dzieci z kółka czytelniczego z wdziękiem 
zadeklamowały wiersze o pluszowych misiach a uczniowie z klasy 
II b przedstawili krótką scenkę z morałem i zaśpiewali piosenkę, 
którą znają niemal wszyscy.  
 

Na koniec zostały rozdane nagrody w konkursach: dla klas I-III 
na kartkę urodzinową dla misia, dla klas IV-VI na komiks o 
niedźwiedziach. 
Nagrodzone prace stanowiły piękną dekorację dzisiejszego 
spotkania. Nagrody otrzymali: miejsce I:  M. Szymańska, J.  
Pyrska, J. Sienkiewicz, K. Młynarczyk, J. Mach,  miejce II: D. 
Milke, D. Frodyma, K. Kołaczyk, III miejce:  M. Wójcik, J. 
Gierlach, J. Cieślak,  D. Młynarczyk, wyróżnienia:  K. Sypek, M. 
Makselan,  Z. Tais, A. Surzyn, M. Samek, N. Karpeta, A. 
Kordyjaczny.                                                                          
Z klas starszych wpłynęła tylko jedna praca i została nagrodzona. 
Autorką jest Natalia Wójcik. Wszystkim gratulujemy! 
Organizatorki: Ewa Kozłowska, Anetta Oostenbrink, Agata 
Michorczyk. 
      SP 

    ZSS kształci kolejnych specjalistów. W grudniu odbył się 
kurs barmański w ramach Modernizacji Kształcenia zawodowego 
na Dolnym Śląsku. Uczniowie mieli okazję  zdobyć rozległą 
wiedzę i poznać wszystkie aspekty sztuki barmańskiej. 

   Z przyjemnością 
informujemy, że 
Dolnośląski Kurator 
Oświaty p. Beata 
Pawłowicz ponownie 
zatwierdziła regulamin LN i ogłosiła organizację konkursu w 
edycji 2014. W dotychczasowych edycjach LN wzięło udział 
ponad 57.000 uczniów (ponad 65.200 uczniów licząc z 
tegoroczną edycją LN2014) z całego województwa 
dolnośląskiego. Laureaci konkursu dostają się do wybranego 
liceum niezależnie od kryteriów i są zwolnieni z egzaminu 
gimnazjalnego. W konkursie Liga Naukowa uczniowie rywalizują 
indywidualnie i drużynowo. Najlepsza szkoła zdobywa puchar 
Prezydenta Wrocławia. Zadania układane są przez pracowników 
naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Młodzież ZSS w Stroniu Śląskim jest już po etapie szkolnym Ligi 
Humanistycznej i Ligi Matematycznej. W tym etapie maksymalna 
ilość punktów do zdobycia wynosiła 160.  
 
    XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ 
POMOCY. Dnia 12 stycznia 2014 r. odbędzie się XXII finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab WOŚP  został  
utworzony  w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim. 
Od godz. 8.00 uczniowie ZSS będą zbierali pieniądze do puszek 
WOŚP na terenie Gminy Stronie Śląskie. Uczniowie będą mieli 
odpowiednie identyfikatory.  
Od godz. 16.00 w CETiK-u rozpocznie się finał WOŚP. W czasie 
finału wystąpią uczniowie z placówek oświatowych Stronia 
Śląskiego oraz zespoły artystyczne. Odbędzie się licytacja 
gadżetów WOŚP oraz fantów ofiarowanych przez okoliczne 
Pensjonaty, firmy oraz prywatnych przedsiębiorców. 
Serdecznie zapraszamy mieszkańców i gości przebywających na 
terenie Gminy Stronie Śląskie. 
    Próbne testy gimnazjalne z Operonem 2013/2014  w 
ZSS. Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem 2013/2014 
r o z p o c z ą ł  s i ę  w e  w t o r e k  1 0  X I I  2 0 1 3 r  
o godzinie 9. Na rozwiązanie dwóch arkuszy z części 
humanistycznej: historii i wiedzy o społeczeństwie  
oraz  języka polskiego uczniowie mieli 150 minut. Zadania z 

języka polskiego 
m i a ł y  f o r m ę 
z a m k n i ę t ą 
 i otwartą. Zadania z 
historii i wiedzy o 
społeczeństwie miały 
formę zamkniętą.  
W środę 11 XII 
uczniowie pisali  test 
m a t e m a t y c z n o -
przyrodniczy. Na 
rozwiązanie dwóch 
a r ku s zy :  c zę śc i 
przyrodniczej i części matematycznej uczniowie mieli również 150 
minut. Zadania z matematyki miały formę zamkniętą i otwartą, z 
części przyrodniczej tylko formę zamkniętą. 
W czwartek 12 XII gimnazjaliści pisali test z języka angielskiego – 
poziom podstawowy. Czas trwania 60 minut. 
 
    Święty Mikołaj w ZSS – 6 grudnia 2013r. Dużo humoru i 
dobrej zabawy zagwarantowali młodzieży w Zespole Szkół 
Samorządowych św. Mikołaj  (Marcin Gorczyca) z uroczymi 
Śnieżynkami (Ola Wołczacka i Ewelina Matyaszczyk - wszyscy z IV 
klasy TH). 
   Rada Rodziców, działająca przy ZSS, zafundowała każdej klasie 
paczki. Mikołaj i Śnieżynki wręczali  prezenty po upewnieniu się, 
że klasa na nie 
zasługuje. (Wszystkie 
oddziały stanęły na 
wysokości zadania 
więc wszystkie paczki 
zostały wręczone). 
Odbył się też konkurs 
na najc i ekawsze 
przebran ie:  ca ła 
wymieniona TRÓJKA 
zdobyła najwyższe 
trofeum. Dodatkowo 
wyróżniona została 
Paulina Budzyńska z II kl. Liceum Mundurowego. Po obdarowaniu 
prezentami każdy mógł zrobić sobie z Mikołajem i jego Aniołkami 
pamiątkowe zdjęcia. 
Całość przygotował Samorząd Uczniowski ZSS. 
Wizyta św. Mikołaja będzie już tradycją szkoły. 
      ZSS 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

    W miesiącu listopadzie strażnicy miejscy udzielili 8 pouczeń za 
wykroczenia porządkowe i 6 za wykroczenia drogowe. W okresie 
tym nałożyli również 7 mandatów karnych kredytowanych za 
wykroczenia porządkowe oraz 1 za wykroczenia drogowe. 
    W trakcie 24 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali 
parki miejskie, rejony osiedli, miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych (w ramach akcji „Czy chciałbyś być na 
naszym miejscu”), budynki Urzędu Miejskiego, rejon Przedszkola 
i Szkoły Podstawowej, ogródków działkowych oraz inne miejsca 
gdzie najczęściej dochodzi do dokonywania wykroczeń  
społecznie  uciążliwych.  Szczególną uwagę zwracano   na   
osoby pod kątem niszczenia mienia, zaśmiecania, wybryków 
chuligańskich oraz spożywających alkohol w rejonach sklepów 
(REMA, Świat alkoholi i „Klin”).   
    Dokonano 16 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. Ponadto wykonano 5 
wywiadów środowiskowych oraz  udzielono 9 asyst dla Policji i 2 
dla pracowników UM. Dodatkowo funkcjonariusze uczestniczyli w 
spotkaniu zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie. 
   W dalszym ciągu prowadzone są kontrole osób 

wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z 
uświadamianiem problemu dotyczącego trzymania zwierząt i 
sprzątania po nich. W związku z puszczaniem psów bez smyczy 
zostały pouczone 3 osoby, a 5 właścicieli czworonogów zostało 
ukaranych mandatami karnymi. 
    W miesiącu październiku funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń  
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. Wspólnie 
z funkcjonariuszami Policji wykonano 17 patroli, w trakcie których 
zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa 
publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe 
miejscowości. Podczas patroli w ramach „Akcji Znicz” prowadzili 
patrole piesze w rejonie cmentarza w celu zapewnienia płynności 
ruchu pojazdów w tym rejonie. W trakcie trwania „Szczytu 
klimatycznego” w Warszawie realizowali zadania w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Klimat”. Dodatkowo  w trakcie wspólnych 
służb podejmowali 21 interwencji porządkowych,  doprowadzili do 
miejsca zamieszkania 1 osobę nietrzeźwą a 2 kolejne odwieźli do 
KP Lądek Zdrój, ujęli 1 osobę nietrzeźwą kierującą pojazdem. 
    Strażnicy miejscy wykonali łącznie 41 patroli, z czego 29 pieszo 
i 12 samochodem.  
   
  Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej 

1. „Przedszkolaczki z bajkowej paczki”. W ramach współpracy z 
Przedszkolem Miejskim będziemy regularnie widywać się  
z dziećmi na zajęciach pod wspólną nazwą „Przedszkolaczki z bajkowej 
paczki”. Nasze spotkania to okazja do wesołej, twórczej zabawy, ale ich 
naczelnym celem jest zaszczepienie u najmłodszych dobrych nawyków, jakimi 
są odwiedzanie biblioteki i czytanie książek. Dnia 15.11.2013 r. Krasnoludki 
oraz Słoneczka, a 22.11.2013 r. grupa Biedronek zaproszone zostały do 
świata zwierząt. Czytaliśmy utwory o naszych ulubieńcach, a przy okazji 
uczyliśmy się także przyrody i geografii. 
2. Pasowanie na czytelnika. Uczniowie klas trzecich ze Szkoły 
Podstawowej w Stroniu Śląskim oficjalnie zostali czytelnikami dnia 
28.11.2013 r. Po serdecznym powitaniu, zaprosiliśmy naszych gości na 
spektakl, przygotowany przez strońską Akademię Wyobraźni. W 
przedstawieniu o Królowej Książce zagrała również zgromadzona publiczność.   
Następnie wysłuchaliśmy skarg i życzeń książek, które zostały źle 
potraktowane przez nierozsądnych czytelników. Były również dwa konkursy z 
unikatowymi nagrodami – ręcznie robionymi zakładkami. Zwieńczeniem naszego spotkania była uroczysta przysięga uczniów, którzy 
przyrzekli, że będą: kochać i szanować książki, mądrze korzystać z ich wiedzy i poważnie traktować obowiązki czytelnika.  Mamy 
nadzieję, że poprzez tego typu spotkania, biblioteka będzie kojarzyła się młodym czytelnikom z miejscem radosnym i przyjaznym, w 
którym są zawsze mile widziani. 
3. Audycja „W kuluarach opowieści”. Dnia 05.12.2013 r. klasy trzecie ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim wraz ze swoimi 
wychowawczyniami panią Aleksandrą Dumańską i panią Urszulą Górecką przybyły do Biblioteki Miejskiej na audycję pt. „W kuluarach 
opowieści”. 
    Gośćmi spotkania byli pani profesor Joanna Papuzińska oraz ilustrator pan Maciej Szymanowicz, a także pani  Małgorzata 
Strękowska – Zaremba i pan Paweł Beręsewicz. Pisarze opowiadali o swoich książkach, o tym jak powstawały, skąd wziął się pomysł 
na zawarte w nich opowieści, bohaterów, przekazywane wartości. Książki te poruszają trudną tematykę, opowiadają o okrucieństwach 
wojny, rozwodzie rodziców, emocjach i psychologii dziecka.  
Omawiane pozycje pt. „Asiunia”, „Mój tato szczęściarz” J. Papuzińskiej oraz „Czy wojna jest dla dziewczyn” P. Beręsewicza  zostały 
wydane w koedycji z Muzeum Powstania Warszawskiego. 
    Dzieci po raz pierwszy miały okazję uczestniczyć w spotkaniu z pisarzami przeprowadzonym w ten  sposób. Uczestnicy z 
zainteresowaniem słuchali historii opowiadanych przez gości, angażowali się w dyskusję zadając pytania. Spotkanie wzbudzało w 
zgromadzonych rozmaite uczucia od uśmiechu, zdziwienia  do  wzruszeń oraz refleksji na temat przeszłości (zwłaszcza  kiedy pani 
Papuzińska opowiadała o tragizmie wojny i swoich marzeniach, kiedy była małą dziewczynką).   
Organizatorem spotkania był serwis MiMamo.pl www.mimamo.pl i zostało ono zrealizowane w ramach kampanii promującej 
czytelnictwo „Włącz książkę Włącz czytanie”.  
           A. Witczak, Biblioteka Miejska 
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI  
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

    W miesiącu wrześniu 2013 roku odbyło się 7 spotkań Grupy 
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w 
spotkaniu uczestniczyło 7-8 osób.  
W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002 od poniedziałku do 
środy w godzinach 17.00 do 20.00. 

 

Uzależnienie chorobą emocji 
    Dotychczas opisałam cztery objawy choroby alkoholowej:  głód 
alkoholowy, utratę kontroli,  zmianę tolerancji oraz zespół 
abstynencyjny.  
    W dzisiejszym odcinku omówię pozostałe dwa objawy choroby  
tj. picie alkoholu pomimo pojawiających się strat oraz 
postępujące zaniedbywanie zainteresowań i źródeł 
przyjemności (czyli koncentracja życia wokół picia). 
     Picie alkoholu pomimo pojawiających się  strat.  Ważne 
jest zrozumienie, że  nie chodzi tu wyłącznie o  straty materialne. 
Stratą w sytuacji narastającego problemu alkoholowego może być 
i najczęściej bywa: utrata zdrowia lub narażanie się na utratę 
zdrowia, a często nawet życia;  - utrata szacunku dla samego 
siebie;   - doświadczany coraz częściej wstyd;   - pojawiające się 
po piciu poczucie winy;   - problemy w pracy;  - tzw. kac moralny;  
- problemy w rodzinie (z rozpadem rodziny włącznie);   - kłopoty z 
prawem (utrata prawa jazdy, przemoc w rodzinie, interwencje 
policji);   - straty finansowe (utrata pracy, długi);  - narastający 
dyskomfort psychiczny  i wiele  innych. 
    Osoba uzależniona  zaprzecza  negatywnym konsekwencjom 
swojego picia, minimalizuje jego skutki, racjonalizuje i obwinia 
otoczenie.  Broni się przed konfrontacją  z prawdą o swoim piciu i 
jego skutkach - po to, by móc dalej pić. Tak wielka jest potrzeba 
picia, że wierzy w to, co myśli pomimo coraz bardziej dotkliwych 
kosztów, jakie ponosi.  Często zarzeka się, że "pije tak jak inni", 
"nie ma z tym problemu", "nie jest żadnym alkoholikiem" - a 
choruje już na marskość wątroby. Stan swój tłumaczy  wynikiem  
złego odżywiania się: "za tłusto jadłem...". A przecież właśnie 
umiera przez picie alkoholu.  Wyrzucony z pracy przez picie, pijący  
wielodniowymi ciągami, często po leczeniu  na "detoksie", po wielu 
nieraz nieudanych próbach zaprzestania  picia, pomimo próśb i 
żądań ze strony najbliższych, a nawet  opuszczeniu go  przez nich i 
pomimo okrutnej samotności -  nadal wciąż wydaje mu się, że nie 
ma problemów z piciem i wszystko jest pod kontrolą, że kiedy 
zechce to przestanie, a do alkoholika to mu jeszcze daleko…  
     Jednak od czasu do czasu dociera do  świadomości fakt, że 
alkohol powoduje realne straty. Mimo to pije dalej….  Uzależnienie 
„wyłącza” naturalny instynkt obronny, który mógłby powstrzymać 
przed powtarzaniem tych niszczących i niebezpiecznych  
zachowań.  Piętrzy się i narasta spirala problemów. Alkoholik nie 
przestaje pić, bo nie potrafi tego zrobić sam. Często przysięga 
sobie i innym, że to już ostatni raz, że nigdy więcej. Wierzy w 
swoje obietnice i naprawdę tego pragnie.  Działające mechanizmy 
uzależnienia uruchamiają jednak zmianę podjętej wcześniej 
decyzji.  Mimo ogromu strat i związanego z tym cierpienia pije 
nadal. Koło się zamyka. „Dlaczego pijesz? Bo cierpię….  A dlaczego 
cierpisz? Bo piję…”. 
    Ostatnim, szóstym objawem choroby alkoholowej jest   
postępujące zaniedbywanie zainteresowań i źródeł 
przyjemności (czyli koncentracja życia wokół picia).  Co to 
oznacza? 
    Życie i energia  osoby uzależnionej stopniowo podporządkowuje   

się  zdobywaniu alkoholu i organizowaniu okazji  do picia.  Osoba 
uzależniona pije i trzeźwieje na zmianę. Kiedy trzeźwieje, stara 
się niwelować negatywne skutki swojego picia.  Alkohol wypiera  
wartości nabyte w czasie dotychczasowego rozwoju i 
dojrzewania, wartości stanowiące istotę sensu życia. Myślę tu o  
hobby, nauce, pracy, przyjaciołach, miłości, prawdzie, uczciwości,  
rodzinie.  Alkohol  staje się podstawą  decyzji, wyborów, staje się  
priorytetem, a oznacza to podporządkowanie się rytmowi picia i 
trzeźwienia, zabezpieczaniu sobie ciągłego dostępu do alkoholu.  

Rozwój problemu alkoholowego powoduje stopniową, 
postępującą  utratę zainteresowań, przyjaźni, znajomości, 
przyjemności.  Osoba uzależniona podporządkowuje  rytm życia 
potrzebie  picia.  Alkohol staje się niezbędny, jego picie staje się 
swego rodzaju przymusem.  Lęk przed cierpieniem związanym z 
jego brakiem powoduje mobilizację  do zdobywania go. Wraz z 
rozwojem uzależnienia osoba zacieśnia kontakty z pijącymi, 
osłabia i traci więzi z osobami niepijącymi. Większość znajomych 
to ci, z którymi pije. Niepijących odsuwa, ale także to oni 
odsuwają się od niego. Przestaje dbać o siebie, o swój wygląd, 
przyjemności. Jeśli kiedyś tańczył, to teraz nie ma na to siły ani 
chęci, jeśli jeździł na nartach, to teraz nie ma na to czasu, albo 
sprzedał sprzęt, kiedy zabrakło pieniędzy. Rodzinę odsuwa na 
dalszy plan,  często nawet przestaje chodzić do kościoła.  Chęć 
picia jest silniejsza niż konsekwencje jakie to picie powoduje. 
Towarzyszy temu ogromne cierpienie, zagubienie, poczucie 
samotności,  niezrozumienia, bezradność, poczucie winy. To 
właśnie jest koncentracja życia wokół picia. 
    Uzależnienie to choroba, którą da się leczyć. Potrzebna jest 
jednak pomoc innych ludzi.  Alkohol jest ogólnie dostępny, 
mocno i barwnie reklamowany i nic nie wskazuje aby zniknął z 
naszego życia. Jednak zrozumienie związanych z nim zjawisk 
daje nam realne szanse na zmniejszenie szkód, które powoduje 
w życiu wielu ludzi. Wiedza i możliwość skonfrontowania się z 
objawami choroby może pomóc w podjęciu decyzji o zmianie 
sposobu życia,  zweryfikować sposób i ilość wypijanego alkoholu.  
    W następnym odcinku postaram się opisać rolę grupy 
wsparcia w trzeźwieniu.  
  mgr Elżbieta Kordas, pedagog 
  Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień 

    Dnia 10 grudnia 2013 r.  Minister Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska ogłosiła listę 
najwybitniejszych studentów w Polsce.  Wśród nich znalazła się 
Martyna Biała, studentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
medycyny otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego na rok akademicki 2013/2014.  
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IMPREZY W GMINIE STRONIE ŚLĄSKIE — STYCZEŃ 2014 R. 

WARSZTATY W CETIKU 

Serdecznie zapraszany do uczestnictwa w 
imprezach odbywających się na terenie 

Gminy Stronie Śląskie: 
● KARNAWAŁOWA GALA OPEROWO 

– OPERETKOWA w CETiKu: w 
wykonaniu Międzynarodowej Grupy 
Operowej Sonotrio Ensemble, odbędzie 
się 4 stycznia 2014 r. o godz. 
18.00. Wstęp wolny! Ilość miejsc 
ograniczona, miejscówki dostępne w 
biurze Centrum. 

● STYCZNIOWE SEANSE FILMOWE 
w CETiKu: w każdy piątek stycznia 
(3, 10, 17, 24, 31) w sali widowiskowej 
Centrum. Seanse rozpoczynają się o 
godz. 19.15. Wstęp wolny! 

● IV FORUM KULTURALNE w CETiKu: 
7 stycznia 2014 r. o godz. 12.00 
zapraszamy do CETiKu wszystkie 
osoby prywatne oraz stowarzyszenia i 
firmy zajmujące się organizacją imprez kulturalnych, 
sportowych i turystycznych na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
Forum ma pomóc w opracowaniu wspólnego kalendarza 
imprez, które organizowanie będą na terenie Gminy Stronie w 
roku 2014.  W trakcie trwania Forum przedstawiciel Biura 
Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej  
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim poinformuje przybyłych 
gości o planach w zakresie promocji i rozwoju turystyki  w 
Gminie Stronie Śląskie w roku 2014. 

● „KARNAWAŁ NA BIEGÓWKACH”:  odbędzie się w Bielicach 

w dniu 11 stycznia 2014 r.  Rajd z 
przeznaczeniem dla  osób kochających zimę i góry. 
Długość trasy oraz tempo zostaną dostosowane do 
uczestników, organizatorzy przewidują biesiadę przy 
ognisku, niespodzianki, konkurs na najciekawszy 
strój. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu 
narciarstwa biegowego.  
● XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY: jak co roku Finał 
odbędzie się w CETiKu, tym razem pieniądze 
zbierane będą  na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godziwej 
opieki medycznej seniorów. Organizatorem WOŚP w 
Gminie Stronie Śląskie jest Zespół Szkół 
Samorządowych w Stroniu Śląskim. Na zakończenie 
około godz. 20.00 przewidziano „światełko do 
nieba”. 
● KONCERT KOLĘD POLSKICH w CETiKu: 
odbędzie się 16 stycznia 2014r. o godz. 18.00 
w sali widowiskowej Centrum. Wstęp wolny! 

Członkowie zespołu "The Wellness Sound", przygotowali 
specjalny program z myślą o Świętach Bożego Narodzenia, 
które są czymś, na co się czeka z utęsknieniem cały rok, to czas 
radosny przesiąknięty zadumą i refleksją. W kolędach które 
usłyszymy, zastosowano charakterystyczne polskie style 
muzyczne, dzięki czemu program pomimo swojej 
innowacyjności jest ciepły w klimacie, przyjazny i miły w 
odbiorze. 

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych 
w Gminie dostępna jest na stronie www.stronie.pl, 
www.cetik.stronie.pl, na facebooku CETiK – Stronie Śląskie lub 

● Warsztaty teatralne: odbywają się w poniedziałki  w godz. 
16.00 – 18.00 oraz piątki w godz. 16.00 – 18.00. W 
warsztatach udział biorą dzieci i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum ze Stronia Śląskiego. Grupa 
teatralna działa pod nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w 
zajęciach jest bezpłatne. 

● Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat, 
zajęcia odbywają się we wtorki: I grupa w godz. 15.30 – 
16.30. II grupa w godz. 16.30 – 17.30. Opłata za uczestnictwo 
w zajęciach wynosi 25 złotych /miesiąc (cztery zajęcia). 

● Warsztaty z hip – hopu: dla dzieci i młodzieży, odbywają się w 
środy w godz. 15.00 – 16.00. Opłata za uczestnictwo w 
zajęciach wynosi 40 złotych/miesiąc.  

● Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat: zajęcia 
odbywają się w poniedziałki w godz. 15.30 – 17.00. Na 
zajęciach dzieci uczą się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł 
manualny, integrują się w grupie.   

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

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

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

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

www.cetik.stronie.pl). 
● Balet w CETiKu dla dzieci w wieku 5-7 lat 
oraz powyżej 7 lat. Zajęcia odbywają się w 
piątki w godz: gr. I 16.00 – 17.00, II gr. 
17.15 – 18.15 .  
● W CETiKu odbywają się próby amatorskich 
zespołów muzycznych. 
● Zapraszamy również na wystawy, koncerty, 
przedstawienia, kabarety oraz tematyczne 
warsztaty (informacje na bieżąco na stronie 
www.cetik.stronie.pl). 
  P. Dywański, CETiK 

 
Podziękowania i życzenia od CETiKu 

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich, którzy wspierali 
działania CETiK-u w roku 2013. Dzięki Wam mogliśmy stworzyć 
wiele imprez, warsztatów, przedstawień oraz uroczystości. 
Życzymy pogodnych, śnieżnych Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku!  
           Dyrektor Jakub Chilicki oraz pracownicy CETiK w Stroniu Śląskim 
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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 

Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na 

swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty 

dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i 

Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)  

na numer: 661 000 112. Dziękujemy! 

 

BIURO RADNYCH 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE PRAWNE 
Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska, Wiesław  

Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
 zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  
ul. Morawka 31 w każdy pierwszy wtorek miesiąca  

w godzinach 1600-1700. 7 stycznia 2014 roku dyżur w biurze 
pełni Magdalena Laskowska. 

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

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR, 
Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, 
Cyprian NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena 
LASKOWSKA i Zdzisław PAKUŁA, organizują bezpłatną 
podstawową obsługę prawną- doradztwo dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie. Porad udzielać będzie adwokat z 
Kancelarii Prawnej w Nysie. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 13 stycznia 2014 r. w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim, 
● dnia 03 luty 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 3 

(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. 

Straż Miejska przypomina o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa i obowiązkach wynikających z przepisów 

porządkowych podczas zimy 
    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
Uchwała Rady Miejskiej w Stroniu Ślaskim z dnia 28 stycznia 
2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Ślaskie narzucają 
na właścicieli nieruchomości konieczność odśnieżania 
chodników podczas zimy, a szczegółowe obowiązki dotyczące 
oczyszczania chodników na terenie Gminy  określone zostały w  
§ 5 Rozdziału 2 Regulaminu, które zobowiązują do: 
● uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z 

części nieruchomości służących do użytku publicznego, 
● gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego na skraju 
chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków 
komunikacyjnych, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu 
przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu oraz 
zatrzymania się pojazdów, nie utrudniający wysiadania i 
wsiadania pasażerów, nie zagrażający istniejącej roślinności 
oraz umożliwiający odpływ wody do kanalizacji, 

● zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego na jezdnię, w przydrożny pas zieleni, do kratek 
ściekowych i koszy ulicznych. 

Niedopełnienie obowiązku ciążącego na właścicielach 
nieruchomości zagrożone jest karą grzywny w postępowaniu 
mandatowym w wysokości 100 zł. Ponadto osoba, która się 
poślizgnie i dozna uszczerbku na zdrowiu może żądać 
rekompensaty na drodze cywilnej. 
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Prof. dr. hab.  

Jana Wnukiewicza 

wieloletniego Konsultanta Wojewódzkiego do spraw chirurgii  
szczękowo-twarzowej, 

Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 

Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie. 
 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia 

 
Władze Samorządowe  

oraz mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie  

Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne w każdy pierwszy,  
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 1700 do 1800 przy  
ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim. Najbliższe terminy dyżurów: 
13, 20, 27 stycznia 2014 r. W nagłych sprawach dotyczących 

mieszkańców, proszę o kontakt pod nr 607-552-713.  
Zapraszam również do skorzystania z bezpłatnych porad praw-

nych, udzielanych przez członka Uniwersyteckiej Poradni  
Prawnej. W celu uzgodnienia terminu,  
proszę o kontakt pod nr 74 8141 264. 


