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Z okazji dnia Babci i Dziadka
Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich święta
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności
i miłości najbliższych
oraz pogody ducha każdego dnia
składają
W imieniu Radnych
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Suliński

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
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Na podstawie uchwały Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31
maja 2010 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie, Burmistrz
WIECZERZA
Stronia Śląskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatur do nagrody.
WIGILIJNA
Zgłoszenie kandydatur do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pokój nr
12 lub pobrać ze strony internetowej www.stronie.pl.
JUBILEUSZ 35-LECIA
Zgłoszeń do nagrody można dokonywać w okresie od 1 stycznia do 15 marca każdego roku
KAPELI
poprzez złożenie formularza w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim – pokój nr 15.
Nagrody przyznaje się co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w
Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie
Śląskie.
EDUKACJA
O przyznanych nagrodach Burmistrz Stronia Śląskiego powiadamia w terminie do 30
kwietnia każdego roku, poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim i stronie internetowej PUNKT INFORMACYJNOGminy Stronie Śląskie.
KONSULTACYJNY DLA
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
DZIECI I MŁODZIEŻY
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, tel. 74 811 77 15.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KĄCIK SENIORA

4
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Przypominamy, że z dniem 31.01.2014 roku upływa termin
składania oświadczeń o wielkości sprzedaży napojów alkoholowych
w 2013 r. oraz zapłata za I ratę zezwolenia na sprzedaż napojów
HDK „BRYLANT”
8
alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie ul.
Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010, WYDARZENIA W CETIK-u 10
tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy przypadające na dzień 31
stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego. W przypadku
CIEKAWOSTKI
niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
11
TENISOWE
wygasają.
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Stronie Śląskie:
Lp

Położenie

Nr i pow. działki w
m2

1.

Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka
Stronie Śląskie
ul. Morawka

554/114
41
554/115
40
554/116
40
554/117
40
554/118
40
554/119
39
554/120
39
554/121
39
554/122
39

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cena
wywoławcza
w przetargu
w PLN brutto
6 000,00

Kwota
wadium
w PLN

Termin przetargu
godz.

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

18 lutego 2014 r.
godz. 9: 00
18 lutego 2014 r.
godz. 9: 30
18 lutego 2014 r.
godz. 10: 00
18 lutego 2014 r.
godz. 10: 30
18 lutego 2014 r.
godz. 11: 00
18 lutego 2014 r.
godz. 11: 30
18 lutego 2014 r.
godz. 12: 00
18 lutego 2014 r.
godz. 12: 30
18 lutego 2014 r.
godz. 13 : 00

Nieruchomości niezabudowane, wchodząca w skład kompleksu dziesięciu boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z
projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę boksu garażowego o pow. zabudowy 23 m 2.
Każdy nabywca ponosi koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00 zł.
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 18 lutego 2014 r. od godz. 9:00 do 13:00 (co 30 minut w/g kolejności działek) w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 13 lutego 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020- za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone
przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
Lp

Położenie

Numer i
pow.
działki w
m2
554/101
915

Numer
lokalu
mieszkalnego
1

2

1.

Stronie Śląskie
ul. Morawka
39

2.

Stronie Śląskie
ul. Morawka
39

554/101
915

Stronie Śląskie
ul. Morawka
39
Stronie Śląskie
ul. Morawka
39
Stronie Śląskie
ul. Morawka
39
Stronie Śląskie
ul. Morawka
39

554/101
915

4

554/101
915

5

554/101
915

7

554/101
915

14

3.

4.

5.

6.

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego
wm2
53,40
22,15

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena
wywoławcza
w PLN

Kwota
wadium
w PLN

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

46 500,00

2 500,00

36,50
15,55

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

31 500,00

1 600,00

Data
przetargu
godzina
18.02.2014 r.
13:15
18.02.2014 r.
13:30
18.02.2014 r.

58,10
22,50

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

53 500,00

2 700,00

31,05
9,40

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

28 200,00

1 500,00

43,40
6,85

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

43,20
8,10

Zabudowa mieszkaniowa
Wielorodzinna i usługi

13:45
18.02.2014 r.
14:00
18.02.2014 r.

37 700,00

1 900,00
1 900,00

37 500,00

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

14:15
18.02.2014 r.
14:30
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W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń
pomiarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie z
wymogami prawa budowlanego.
Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia przez
ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą
wewnętrzną - działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą
księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9.
Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 7 lutego 2014 r. w godz. 10:00-10:30.
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 18 lutego 2014 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 13 lutego 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone
przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
Dodatkowych informacji o przetargach 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.

GOSPODARKA ODPADAMI
Przypominamy, iż uległa zmianie cena za odbiór odpadów od
01.01.2014 r. – wynosi 15 zł za odpady zmieszane i 13 zł za
odpady segregowane, cena za odbiór pojemników z nieruchomości
niezamieszkałych nie uległa zmianie.
Mieszkańców, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia
nowej deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. wzywamy do
niezwłocznego uzupełnienia deklaracji. W przypadku dużych
wspólnot i spółdzielni ten obowiązek realizuje zarządca
nieruchomości.
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: pojemnik 120 l 17,13zł
netto/18,50 zł brutto, pojemnik 240 l 26,89 zł netto/29,04 zł brutto,
pojemnik 1100 l 60,92 zł netto/65,79 zł brutto.
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. Druki do opłat zostaną
dostarczone do mieszkańców.
Na terenie Zakładu Komunalnego ul.
u Dolna 2a funkcjonuje Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dostarczenie
odpadów do punktu pozostaje w obowiązku mieszkańca.
Na stronie internetowej dostępny jest harmonogram wywozu
odpadów obowiązujący na rok 2014 http://www.stronie.pl/195/
gospodarka_odpadami.html. Harmonogram można również otrzymać
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu w
formie wystawki został zaplanowany w terminach:
● WSIE – 06 marzec 2014 r., 18 wrzesień 2014 r.
● MIASTO - 05 marzec 2014 r., 17 wrzesień 2014 r.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE, BUDOWLANE CZY ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY WYSTAWIONE PRZY KONTENERACH, POZA
TERMINAMI WYSTAWEK, NIE BĘDĄ ODBIERANE

WEŹ UDZIAŁ W SZKOLENIACH

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim ogłasza
nabór osób chętnych do wzięcia udziału w szkoleniach
zawodowych.
Osoby chętne do wzięcia udziału w kursach/szkoleniach
zawodowych prosimy o zgłaszanie się do dnia 15 lutego 2014
roku. Jesteśmy także otwarci na Państwa propozycje
kierunków szkoleń, które umożliwią podjęcie zatrudnienia na
terenie naszej gminy i nie tylko. Szkolenia/kursy są bezpłatne i
będą odbywały się w Stroniu Śląskim w roku 2014.
ZAPRASZAMY!
Kontakt: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Zielona 5
57-550 Stronie Śląskie, tel.: 74 814 14 24
P. Joanna Biczysko
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, niepełnosprawnych bezrobotnych, w wieku
aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy
społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie.
Szkolenia realizowane są w ramach projektu systemowego
pod nazwą „POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na lata 2013-2014
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego 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.

I. Dziuba, UM w Stroniu Śl.
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

Koordynator Projektu
Małgorzata Lech
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REMONT HALI SPORTOWEJ
Gmina Stronie Śląskie w ramach
projektu pt. „Rozwój działań
rekreacyjno-edukacyjnych pod
Śnieżnikiem”, realizowanym wspólnie z
czeskim Starym Mestem, prowadzi prace
remontowe na hali widowiskowo –
sportowej w Stroniu Śląskim.
W ramach prac remontowych
wymienione zostaną m.in. podłoga
sportowa, oświetlenie nad płytą boiska,
stolarka drzwiowa. Ponadto w ramach
inwestycji zamontowane zostaną
piłkochwyty i kotara grodząca, a także zestawy do gry w piłkę ręczną i siatkową oraz
podstropowa konstrukcja do koszykówki.
W ramach projektu realizowanego z czeskim partnerem zostały zakupione także urządzenia i sprzęt sportowy. Zakończenie prac
modernizacyjnych na hali sportowej przewiduje się na początek lutego br.
B. Birówka, SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

POZNAJ RADNEGO SWEGO
W tym miesiącu prezentujemy
krótki wywiad z Panem Jerzym
Węgrzynem – Radnym Miejskim
kadencji 2010-2014. Pan Jerzy
Węgrzyn pełni następujące funkcje
w Radzie Miejskiej: Członek Komisji
Rewizyjnej, Członek Komisji
Budżetu i Finansów.
Pochodzi z: Stronia Śląskiego,
Mieszka w: Stroniu Śląskim,
Z wykształcenia: technik
budowlany,
Największa zaleta: szczerość,
Najmniejsza wada: wzroku :),
Ulubiona pora roku: lato,
Ulubiony kolor: zielony,
Ulubione danie: gołąbki,
Ulubiony film: ,,Nie Lubię Poniedziałku”,
Ulubiona książka:” Folwark Zwierzęcy” G. Orwella,
Ulubiona muzyka: Mannam,
W czasie wolnym: jeżdżę rowerem, gram w tenisa,
Ulubione miejsce w gminie: Śnieżnik,
Stronie (gminę) lubię za: zdrowy klimat i spokojna
okolicę,
W Stroniu (gminie) zainwestowałbym: zagospodarowanie
terenu starego targowiska oraz w rozwój sportu dzieci i
młodzieży,
Dla Stronia (gminy) zrobiłbym: stworzyłbym przyjazne
warunki do powstania nowych miejsc pracy/niższe
podatki dla hotelarzy,
Dlaczego warto mieszkać w Stroniu (gminie)?: bliskość
natury z dala od wielkomiejskiego zgiełku,
Dlaczego warto odwiedzać Stronie (gminę)?: ponieważ
mamy liczne atrakcje turystyczne, które
zadowolą nawet najbardziej wybrednego turystę,
Moje hasło promocyjne dla Stronia (gminy): ,,W Stroniu
Gminie jak w rodzinie”
Kontakt: dyżur w biurze przy ul. Krótkiej 3B
w każdy poniedziałek miesiąca, w godzinach 17-18.
Tel. 607 552 713.

WIECZERZA WIGILIJNA
Wigilia to dzień oczekiwania. Wyjątkowy wieczór, kiedy jesteśmy nie
tylko odświętnie ubrani. Przygotowujemy się przede wszystkim duchowo
na cud narodzin Zbawiciela. Jest coś szczególnego we wspólnej kolacji.
Pragniemy wtedy zawiesić wszelkie konflikty i złość, którą czasem żywimy
do drugiej osoby. Spotykamy się wszyscy, przy świątecznym stole! Jest to
chwila niezwykła dla nas wszystkich. Święta bowiem jednoczą ludzi. Ten
czas pozwala nam zapomnieć o codziennych obowiązkach, oderwać się od
problemów życia codziennego To czas, który pozwala nam zwolnić nieco
tempo życia i poddać się głębszej refleksji.
Dlatego jak co roku Ośrodek Pomocy Społecznej w dniu 20 grudnia
2013 r. zorganizował w „Dworku Galosa” Wigilię dla samotnych i chętnych
mieszkańców naszej gminy. Gośćmi byli wszyscy Ci, którzy w tym
szczególnym dniu chcieli być razem, bo nie mają nikogo z kim mogliby
dzielić radość i nadzieję. Wśród gości nie zabrakło Burmistrza Pana
Zbigniewa Łopusiewicza, Pani Gabrieli Janiszewskiej Przewodniczącej
Rady Miejskiej oraz księdza Proboszcza Ryszarda Szula.
Do świątecznie przystrojonych stołów zasiadło 35 osób. Na stołach
oprócz opłatka czekały tradycyjne świąteczne potrawy, między innymi
barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, ryby oraz ciasto i owoce.
Świąteczne spotkanie rozpoczęła Pani Małgorzata Lech – Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej, która złożyła wszystkim serdeczne życzenia
z okazji Świąt Bożego Narodzenia i życzyła pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku.
Po wysłuchaniu kolęd w wykonaniu uczniów z gimnazjum, uczestnicy
Wigilii przyjęli również życzenia od Pana Burmistrza i księdza Proboszcza.
Jak każe tradycja zebrani połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia.
Wszystkim udzieliła się serdeczna atmosfera ciepła, bliskości i
wzajemnego zbliżenia. Miłym akcentem tego wieczoru dla obecnych było
otrzymanie życzeń na pięknych kartkach świątecznych własnoręcznie
wykonanych przez dzieci z klasy IIIA szkoły podstawowej, wychowanków
Pani Oli Dumańskiej. O godz. 17 mieliśmy możliwość podziwiać występ
żeńskiego chóru nauczycielskiego, ze szkoły podstawowej w Stroniu
Śląskim. Koncert kolęd był wyjątkowo udany. Panie prezentowały się w
oryginalnych strojach, a o oprawę muzyczną zadbał Pan Jurek Jabłoński.
Goście nie pozwolili artystom zejść ze sceny bez bisu.
Dzięki spontanicznemu zaangażowaniu wielu osób, ta Wieczerza Wigilijna
była wyjątkowa. Dziękujemy.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
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JUBILEUSZ 35-LECIA KAPELI PODWÓRKOWEJ „Z UL. HUTNICZEJ”
W dniu 22.11.2013 r. Kapela Podwórkowa „Z ul. Hutniczej” w
Stroniu Śląskim świętowała 35-letni jubileusz muzykowania.
Spotkanie jubileuszowe zostało poprzedzone Mszą Świętą w
kościele parafialnym w Stroniu Śląskim. Serdecznie dziękujemy
naszemu księdzu proboszczowi za ciepłe słowa i życzenia
skierowane do naszej kapeli.
Po Mszy Świętej zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej
kolacji w gościnnym „Dworku Galosa”. Wśród zaproszonych gości
byli sponsorzy wraz z osobami towarzyszącymi oraz muzycy,
którzy w okresie 35 lat grali w naszej kapeli. Były przemówienia,
wspomnienia, gratulacje i życzenia, a także cenne prezenty dla
kapeli, a w menu uroczystej kolacji przeważały potrawy z
dziczyzny. Biesiadne śpiewy i tańce trwały do późnych godzin
nocnych.
Jeszcze na miesiąc przed terminem spotkania jubileuszowego
organizatorzy mieli duże obawy, czy uda się zebrać odpowiednie
fundusze, ale i tym razem nie zawiedli sponsorzy – sympatycy
naszej kapeli. Tą drogą przekazujmy serdeczne podziękowania:
- Burmistrzowi i Wiceburmistrzowi Gminy Stronie Śląskie,
- Nadleśnictwu Lądek Zdrój z siedzibą w Strachocinie,

- Radzie Nadzorczej i Zarządowi Strońskiego Parku Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. W Stroniu Śląskim,
- Dyrekcji Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim,
- Zespołowi Likwidacyjnemu PKZP przy HSK „Violetta” S.A. w
Stroniu Śląskim,
- Kołu Łowieckiemu „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim,
- Radzie Sołeckiej w Starym Gierałtowie,
- Państwu Janinie i Tadeuszowi Główkom z Siennej,
- Państwu Kazimierze i Henrykowi Smertygom ze Stronia
Śląskiego,
- Panu Janowi Florowskiemu ze Stronia Śląskiego.
Dziękujemy wszystkim gościom za cenne prezenty, których
spożycie, niestety przyczyni się do znacznego pogorszenia
kondycji zdrowotnej kapeli.
Miejski folklor, jaki prezentuje kapela, nadal ma wielu
zwolenników o czym świadczą liczne zaproszenia, na koncerty w
całym kraju. Dlatego też nasza kapela postanowiła grać jeszcze
przynajmniej przez następne 5 lat i doczekać jubileuszu 40 – lecia.
Za kapelę:
Jerzy Kaczmarek – kierownik kapeli

BIBLIOTEKA MIEJSKA
Akcja „Na Mikołajki Włącz książkę Włącz czytanie”
Z okazji tygodnia mikołajkowych spotkań czytelniczych, które
odbywały się na całym świecie, zaprosiliśmy do Biblioteki dwie grupy
przedszkolaków – Sowy i Jeżyki.
Dnia 04.12.2013 r. przyleciały do nas Sowy na spotkanie pt.
„Przedszkolaki kochają zwierzaki”. Dzieci po wypowiedzeniu
magicznej formuły losowały z tajemniczego worka maskotki
zwierzaków, o których czytaliśmy zabawne wierszyki znanych
autorów tj. Jan Brzechwa, Wanda Chotomska, Dorota Gellner, Ludwik
Jerzy Kern, Agata Widzowska – Pasiak. Następnie umieszczaliśmy
zwierzaka w jego domku. Na samym dnie magicznego worka ukrył się
gość specjalny naszego spotkania – Św. Mikołaj, o którym
przeczytaliśmy opowiadanie autorstwa Edyty Wygonik.
Na zakończenie dzieci pięknie zaśpiewały kolędę w języku angielskim
oraz poczęstowały się domowymi ciasteczkami w kształcie
zwierzątek.
Drugie spotkanie odbyło się dnia 10.12.2013 r. pod szyldem „Hu
hu ha zima w Bibliotece wcale nie jest zła”. Jeżyki obejrzały i
wysłuchały baśni braci Grimm pt. „Pani Zima”, która przedstawiona została w formie prezentacji. Dzieci aktywnie uczestniczyły w
dyskusji na temat mądrości wypływającej z baśni, chętnie odpowiadając na pytania prowadzącej. Następnie urządziliśmy sobie
pogadankę pt. „Za co lubimy zimę”. Dzieci w prezencie dostały kolorowanki o tematyce zimowej.
Słodką częścią spotkania był poczęstunek – kruche ciasteczka w kształcie jeżyków. Na pożegnanie dzieci pięknie zaśpiewały piosenki o
Mikołaju, zimie i o świętach.
Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej dla pani Doroty Szychalskiej
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 25/1A przy współpracy z Centrum Edukacji
Turystyki i Kultury – Biblioteką Miejską w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 32 działając na podstawie decyzji Burmistrza Stronia Śląskiego
USC. 5311.2.2013 z dn. 2013-08-12 przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży cegiełek o wartości 10 zł.
W okresie przeprowadzenia zbiórki publicznej tj. od 12 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. pracownice CETiK - Biblioteki
Miejskiej – pani Alicja Witczak, pani Anna Obajtek wykonały oraz sprzedały 85 sztuk cegiełek wartościowych w formie papierowych
aniołków. Zebrana kwota w wysokości 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) została w całości wpłacona na konto
Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej, a następnie przekazana przez panią Agnieszkę Marszyńską na konto pani Doroty
Szychalskiej, zam. w Stroniu Śląskim. Zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na diagnostykę oraz leczenie chorej.
Pragniemy serdecznie podziękować pani Prezes Stowarzyszenia Irenie Foremnik, naszej praktykantce Marcie Motale za pomoc.
Dziękujemy również wszystkim osobom, które okazały serce pani Dorocie i wsparły potrzebującą.
Alicja Witczak
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
● Zakończył się świąteczny czas otoczony niepowtarzalną magią i drugiego stycznia spotkaliśmy się na nowo w przedszkolnych
salach. Uśmiechnięte i wypoczęte dzieci w tym miesiącu będą uczestniczyły w wielu działaniach, których głównym celem będzie
zarówno rozwój zainteresowań i predyspozycji, jak i nawiązanie do tradycji.
● 12 stycznia (niedziela) dzieci z grup: Misie i Pszczółki oraz zespoły taneczne Elgo i Nutki zaprezentowały tańce podczas 22 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w CETiK-u.
● We wtorek 16 stycznia odbyły się warsztaty taneczne „Nauka podstaw tango” w ramach projektu „Tęczowe talenty przedszkolaka”.
● 22 stycznia w CETiK-u zorganizowaliśmy Dzień Babci i Dziadka. Grupy: Misie, Pszczółki i Biedronki o godz. 10.00, Słoneczka,
Krasnale, Jeżyki i Sowy na godz. 11.00. Podczas obchodów święta dzieci zaprezentowały program artystyczny, złożyły życzenia swoim
babciom i dziadkom i poczęstowały ich pysznym ciastem.

● W styczniu odbyły się warsztaty „Przygotowanie do tworzenia sztuki teatralnej” podczas których dzieci miały okazję sprawdzić się w
roli aktora pod okiem profesjonalnych instruktorów.

● 31 stycznia w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy. Będzie mnóstwo świetnej zabawy i dużo atrakcji. Liczymy na
kreatywność rodziców podczas przygotowywania przebrań dla dzieci.

Cukier, ciasto, czekolada,
Jest makowiec i rolada,
Przyjdź po ciasto gościu miły,
Dzisiaj Panie się sprawiły,
Słodzą, pieką, przekładają,
Wszystkich mieszkańców zapraszają.
● 07 lutego (piątek) od godz. 9.00 w naszym przedszkolu organizujemy sprzedaż ciast, które wykonają pracownicy. Zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy.
Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na sztandar dla Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Na sztandar
można również wpłacać na rachunek bankowy Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim:
36 1020 5112 0000 7702 0113 0186. Serdecznie dziękujemy.
M. Laska, Przedszkole Miejskie

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Szkolne jasełka
20 grudnia w naszej szkole odbyły się
jasełka przygotowane przez klasę VI A i
nauczycieli p. Dorotę Rakoczy i p. Jarosława
Grzybowskiego. Dziękujemy p. Jerzemu
Jabłońskiemu za przygotowanie oprawy
muzycznej.
Chór nauczycielski
Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Stroniu
Śląskim: p. M. Balicka, p. D. Borecka, p. A.
Dumańska, p. R. Jasionowska, p. D. Jezierska,
p. M. Jezierska, p. E. Kozłowska, p. H.
Kulbicka, , p. S. Madejczyk. p. A. Michorczyk, p.
A. Mrozek,p. A. Oostenbrink, p. E. Pruchnicka
Kutela pod kierunkiem p. E. Wądrzyk
zainicjowały powstanie chóru, który
przygotował koncert kolęd i pastorałek. Panie
ćwiczyły bardzo pracowicie przez listopad i grudzień razem z p. J. Jabłońskim. Zaśpiewały w czasie Szkolnych Jasełek, na Wigilii dla
samotnych organizowanej przez OPS w Stroniu Śląskim, która odbyła się w Dworku Galosa
oraz w czasie trwania Strońskiej Gwiazdki w hali sportowej. Oprawą muzyczną zajęli się p.
Jerzy Jabłoński oraz Blanka Libera i Malwina Kołt. Bardzo dziękujemy muzykom za pomoc.
Było nam bardzo miło wspólnie kolędować.
Akcja Góra Grosza w naszej szkole
W akcji „góra grosza” zebraliśmy 20190 monet na łączną kwotę 553,88 zł, co dało w
przeliczeniu na jednego ucznia 1,88 zł wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za każdy
SP
grosik.
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KONKURS pt:. „ZIELNIK-POSPOLITE ROŚLINY ZIELNE”- rozstrzygnięty
Organizatorem konkursu był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział
Wałbrzych. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu
gmin położonych na obszarach parków podległych DZPK o/Wałbrzych.
Ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim wysłano 20 prac.
Ogółem ze wszystkich placówek wpłynęło ponad 50 prac.
Laureatką konkursu została uczennica naszej placówki GABRIELA KOZŁOWSKA.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 16 grudnia 2013 r. w Świdnicy (w siedzibie
DZPK).
Gratuluję - opiekun: Maria Zimna

Warsztaty Nordic Walking w Szkole Podstawowej
Warsztaty zostały zrealizowane w grudniu 2013 r. w klasach V i IV. Trwały one 2 godziny lekcyjne w każdej z klas.
Warsztaty dla V klasy prowadził nieodpłatnie p. Paweł Dywański, a dla klas IV nauczyciele wf-u. Warsztaty składały się z części
teoretycznej dotyczącej min. historii sportu, doboru sprzętu, dopasowania wysokości. W części praktycznej uczniowie ćwiczyli marsze z
kijami, pokonywanie przeszkód i wzniesień. Warsztaty planowane są cyklicznie w ramach obowiązkowych lekcji wf-u.
Szkoła posiada 30 kompletów do Nordic Walking zakupionego w ramach programu ministerialnego „Żyj z pasją”.
SP

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
WOŚP 2014 w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
22. FINAŁ WOŚP odbył się 12 stycznia 2014 roku, a hasło tegorocznej
zbiórki to: NA RATUNEK!
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za pieniądze zebrane w tym roku
zakupi specjalistyczny sprzęt dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej
opieki medycznej seniorów.
Jak co roku – w poprzednich latach przy Gimnazjum - w tym roku przy
Zespole Szkół Samorządowych został utworzony Stroński Sztab WOŚP.
Uczniowie ochoczo zgłaszali się do pracy. Szefem Sztabu była pani Joanna
Jasionowska. Przygotowania do Finału rozpoczęto już w grudniu. W
przygotowaniach brali udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Każda klasa
przyniosła ciasto, a kl I kucharska pierogi. Wyroby te, zresztą bardzo
smaczne – co podkreślali kupujący – można było nabyć w czasie finału. Pani
J. Jasionowska i D. Głowania przez tygodnie skrzętnie zbierali fanty na
loterię. Zebrano ich ponad 70 od osób prywatnych i firm. Należy podkreślić,
że każda prośba złożona osobiście czy telefonicznie została potraktowana
bardzo poważnie i życzliwie, nikt nie odmówił pomocy. Przygotowanie fantów na loterię i darów na licytację miało miejsce w szkole,
a dzień przed finałem przetransportowano wszystko do CETIK-u. Do pracy zgłosiło się 35 uczniów ZSS, dla których przygotowano
identyfikatory i odpowiednio podpisane puszki. W niedzielny ranek 12 stycznia o 8:30 z naszego sztabu na ulice Stronia wyruszyło 30
wolontariuszy. Zebrali w sumie 13 638 zł.
Finał miał miejsce w CETIK-u. O godz. 15 Jakub Dumański – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZSS – otworzył część
artystyczną. Oprócz loterii fantowej i innych atrakcji odbyły się występy młodzieży szkolnej, z ZSS wystąpili Ola Soroko, Wiktoria
Makselan, Tomek Wyleciał.
Pani J. Jasionowska dziękuje bardzo WSZYSTKIM wolontariuszom i anonimowym osobom za pomoc w przygotowaniach do Finału
WOŚP 2014, a szczególne podziękowania składa pani Sylwii Bobko i Dawidowi Głowani.
ZSS

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2 (budynek Straży Miejskiej) w każdy
czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00. Prowadzony jest przez Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733 /608 064 771).
Pomoc oferowana przez Punkt skierowana jest do osób:
• nadużywających alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, szukających i potrzebujących wsparcia, motywacji do podjęcia
leczenia oraz wskazania miejsca, gdzie można podjąć terapię,
• cierpiących z powodu nadużywania alkoholu lub innych środków psychoaktywnych przez bliską osobę,
• doświadczających przemocy w rodzinie, szukających pomocy i wsparcia oraz wskazania instytucji, które zajmują się dalszym etapem
pomocy,
• stosujących przemoc wobec swoich bliskich, chcących zmienić swoje postępowanie, szukających wsparcia w tym zakresie oraz
instytucji i miejsc, w których realizowane są programy, warsztaty, grupy korekcyjne.

Przyjdź lub Zadzwoń! Pomoc jest bezpłatna!
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KĄCIK SENIORA

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”

W dniu 12.11.2013 r. w Biurze Związku Emerytów i Klubu
Krwiodawców odbyło się spotkanie Radnych z Komisji Oświaty,
Sportu i Zdrowia z Przewodniczącymi P. Krystyną Szuber i P.
Jackiem Matyszkiewiczem.
Przewodniczący zapoznali Radnych z działalnością Związku i
Klubu.
28.11.2013 r. w Dworku Galosa odbył się Andrzejkowy
Wieczorek Taneczny. Wieczorek był składkowy i uczestniczyło w
nim 39 osób. Do tańca przygrywał DJ P. Julian Margowniczy.
Wieczorek był udany, a uczestnicy bardzo zadowoleni.
Zarząd organizuje wczasy w Rewalu w Pensjonacie „Irena” od
09.06. do 19.06.2014 r. Osoby zainteresowane wyjazdem
proszone
są
o
zgłoszenie się do
naszego biura, które
czynne jest w każdy
czwartek od godz.
10ºº do 12ºº.
Zapraszamy.

Dystrybucja artykułów spożywczych w ramach programu PEAD
– pomoc budżetu Unii Europejskiej w roku 2013 została
zakończona. Do Stronia Śl. sprowadziliśmy 4.841.8 kg artykułów
spożywczych. Skorzystało z tej formy pomocy 321 osób. 163
osoby były kierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w
Stroniu Śląskim oraz 185 osób to krwiodawcy, stanowi to 15,9 kg
żywności na osobę. Obecnie czekamy na podpisanie nowej
umowy Polskiego Czerwonego Krzyża z Agencją Rynku Rolnego.
Na nasz wniosek Zarząd i Rada Nadzorcza Strońskiego Parku
Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp z o.o. w Stroniu Śląskim
przyznali krwiodawcom rabat w wysokości 20 % na wszystkie
usługi świadczone przez spółkę, w tym basen.
Informujemy, że w roku 2013 honorowi dawcy krwi oddali 172
litry krwi. 193 krwiodawców oddało krew na akcji organizowanych
w Stroniu Śląskim (w CETIK-u), a 189 dawców w Punkcie
Krwiodawstwa w Kłodzku.
Ogłoszenie
Dnia 19 lutego w środę odbędzie się akcja honorowego
oddawania krwi. Spotykamy się w CETIK-u od godz, 10:00 do
13:30. Nie zapomnij ze sobą zabrać dowód osobisty i legitymację
HDK. „Nie pytaj co daje Ci życie – Zapytaj co Ty dajesz”.

Krystyna Szuber,
Przewodniczca Związku
Emerytów i Rencistów

Jacek

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu grudniu 2013 r. strażnicy miejscy udzielili 8 pouczeń za wykroczenia porządkowe i 9 za wykroczenia drogowe. W
okresie tym nałożyli również 3 mandaty karne kredytowane za wykroczenia porządkowe oraz 2 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 28 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki miejskie, rejony osiedli, miejsca parkingowe dla osób
niepełnosprawnych, boisko „ORLIK”, budynki Urzędu Miejskiego, teren przy szkołach oraz przyległe miejscowości. Szczególną uwagę
zwracali na młodzież w godzinach trwania lekcji oraz wieczornych i nocnych pod kątem spożywania alkoholu, niszczenia mienia,
zaśmiecania i wybryków chuligańskich. Dodatkowo objęli patrolem rejony sklepów sprzedających napoje alkoholowe oraz środki
pirotechniczne.
Strażnicy miejscy dokonali 10 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 współpracy z placówkami oświatowymi w naszej gminie
przeprowadzili pogadanki połączone z prezentacją
multimedialną w dniu 09.12.2013 r. we wszystkich grupach w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II oraz w dniu 11.12.2013 r. w
grupie przedszkolnej „Bajlandia” w Bolesławowie na temat „Bezpieczeństwa zabaw na śniegu oraz bezpiecznych zachowań w życiu
codziennym”.
W ramach dbania o bezpieczeństwo „seniorów” w naszej gminie Straż Miejska i Policja zorganizowała w dniu 19.12.2013 r. w
CETiK-u pogadankę na temat „Bezpieczny senior” w trakcie której funkcjonariusze przypominali o sposobach działania różnych
oszustów oraz jak reagować na sytuacje niebezpieczne. Dodatkowo poruszyli temat „Przemocy wobec osób starszych” oraz
poinformowali o możliwościach zgłaszania tych przypadków różnym instytucjom na terenie naszej gminy.
Funkcjonariusze wykonali 3 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego, prowadzili czynności wyjaśniające w ramach pomocy
prawnej dla Straży Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich oraz udzielili 8 asyst dla Policji. Dodatkowo w ramach współpracy ze Strażą Leśną
prowadzili kontrole obszarów leśnych w naszej gminie pod kątem wycinki choinek.
W ramach kontroli złożonych deklaracji na wywóz odpadów skontrolowali posesje w Stroniu Ślaskim i Kletnie. W związku z tym
ujawnili sprawcę nielegalnego wysypania śmieci i ukarali go mandatem karnym. W dalszym ciągu prowadzone będą kontrole śmieci
pod kątem posiadania deklaracji na ich wywóz.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych połączone z
uświadamianiem problemu dotyczącego trzymania zwierząt i sprzątania po nich. W związku z puszczaniem psów luzem bez smyczy
pouczyli 2 osoby, 1 właściciela psa ukarali mandatem karnym, a dodatkowo sprawdzali szczepienia przeciwko wściekliźnie, za brak
których ukarali 1 osobę.
W miesiącu grudniu przyjęto 27 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. Funkcjonariusze SM odbyli wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 19 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego
patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości. Podczas wspólnych patroli w ramach „Akcji Święta i Sylwester” prowadzili
kontrole trzeźwości kierujących pojazdami.
Dodatkowo w trakcie wspólnych służb podejmowali 17 interwencji porządkowych oraz zabezpieczali 2 miejsca kolizji drogowych. W
ramach prowadzonych „Niebieskich kart” dot. przemocy w rodzinie skontrolowali 2 rodziny. Strażnicy miejscy wykonali łącznie 47
patroli, z czego 34 pieszo i 13 samochodem.
J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej
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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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu grudniu 2013 roku odbyło się 8 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
Stronia Śląskiego 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 698 908 002
od poniedziałku do środy w godzinach 17.00 do 20.00.

Uzależnienie chorobą emocji
Bardzo ważnym elementem zmiany i zdrowienia jest udział w
Grupie Wsparcia. W Polsce funkcjonują tysiące grup o różnym
statusie. Ja nie będę opisywać rodzajów grup – o tym można
poczytać w internecie. Zgodnie z obietnicą, chciałabym Państwu
przybliżyć naszą, strońską Grupę Wsparcia dla Osób z Problemem
Alkoholowym.
W Stroniu Śląskim od wielu już lat funkcjonuje taka Grupa. Gdy
powstawała, prowadziliśmy ją wspólnie z kolegą, specjalistą terapii
uzależnień. To był czas prosperity Grupy.
W tym czasie
funkcjonował jeszcze Szpital Psychiatryczny w Stroniu Śl., prężnie
prowadzone tam były oddziaływania terapeutyczne w ramach
detoksykacji alkoholowych. Po odbytych terapiach w ośrodkach
stacjonarnych osoby zakotwiczały
się w naszej Grupie. Dawało im to
możliwość
wglądu
w
istotę
problemu, uznawania i oswojenia
się z nim. Często także to my
kierowaliśmy na terapie. Znaczna
też część osób trzeźwiała bez
odbytej terapii, w oparciu o zajęcia
w naszej grupie. Tak było kiedyś,
tak jest i dzisiaj, z tą różnicą, że
jako prowadząca pozostałam sama.
Spotkania Grupy Wsparcia dla
Osób z Problemem Alkoholowym w
Stroniu są zaplanowane i określone
w czasie. Odbywają się zawsze w
poniedziałki i środy w godzinach od
17.00 do 20.00 w budynku przy
ulicy Mickiewicza 2 (budynek Straży Miejskiej).
Mają one
charakter terapeutyczny i edukacyjny. Często jednak zajęcia
opierają się na rozwijającym się procesie, co oznacza, że kiedy
ktoś ma problem wymagający zajęcia się nim na grupie – to jest to
priorytetem. Nie odkładamy tego na potem. Nawet jeśli trzeba
dłużej popracować.
Ponieważ grupa ta zawsze miała i ma charakter otwarty,
oznacza to, że do grupy można dołączyć w każdym momencie.
Przeciętnie w zajęciach uczestniczy 8 osób – nieraz jest mniej a
nieraz więcej osób. Uczestnikami są zarówno mężczyźni jak i
kobiety.

W Grupie Wsparcia uczestniczą osoby, które łączy wspólny
problem i chęć radzenia sobie z nim. Udział w grupie polega na
dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami,
słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się informacjami,
udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.
Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad
sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z
codziennymi trudnościami. Uczestnicy dzielą się troskami,
problemami, przemyśleniami i zyskują zrozumienie od tych,
którzy mają podobne doświadczenia. Dla większości ludzkich
problemów a szczególnie w chorobie alkoholowej nie ma łatwych
i gotowych rozwiązań ani lekarstw.
W sytuacji uzależnienia czyli choroby emocji leczenie jest
dopiero pierwszym krokiem, postawieniem stopy do przodu. Żeby
nie stracić równowagi i nie przewrócić się, trzeba dokończyć ruch
i postawić drugą stopę do przodu. Dopiero ten pełny ruch - cały
krok jest odczuwalny, zmienia ustawienie ciała. Podobnie jest ze
zdrowieniem. Nabycie wiedzy o chorobie i nauka sposobów
radzenia sobie z nią jest tym pierwszym krokiem. Dokończeniem
kroku jest Grupa Wsparcia. To tu utrwala się nabyta wiedza,
wzmacnia się motywacja do zmiany na lepsze. Grupa pozwala nie
czuć się tak bardzo samotnym, odrzuconym, nierozumianym.
Okazuje się, że wiele kryzysów życiowych przebiega podobnie u
wielu ludzi,
że inni także przeżywali
trudne a często
dramatyczne zdarzenia, głębokie konflikty wewnętrzne czy nie
radzili sobie z emocjami. Świadomość, że nie jest się jedynym,
najgorszym, najbardziej poszkodowanym, nie radzącym sobie w
życiu pozwala na podjęcie pracy nad zmianą, konfrontację z
własnym problemem. Daje siłę i chęć radzenia sobie, poznawania
siebie od nowa.
Uczestnicy
grupy
wsparcia dzielą
się ze sobą
doświadczeniem w pokonywaniu związanych ze wspólnym
problemem trudności, dają sobie wsparcie emocjonalne. Udział w
Grupie poprzez budowanie siły, nadziei i poczucia wartości
pozwala eliminować poczucie
bezradności wobec problemu, własnej
choroby, trudnej sytuacji życiowej. To
także możliwość wymiany użytecznych
informacji,
pogłębiania wglądu i
zrozumienia dla siebie i innych ludzi
oraz poszukania wspólnymi siłami
rozwiązań, bez narzucania gotowych
rozwiązań.
Decyzja osoby uzależnionej o
zmianie we własnym życiu jest
ogromnym wyzwaniem. Oznacza
bowiem
zmianę siebie, swojego
myślenia i wyrażania emocji, weryfikacji
potrzeb wobec innych. Wymaga to
determinacji oraz wsparcia u innych
ludzi.
Nikt na Grupie nie jest wszechwiedzący, nikt nie jest mistrzem
ani wyrocznią. Każdy jednak może pomóc komuś innemu. Swoją
obecnością i słowem można dać wsparcie, wzmocnienie, ciepło,
bezpieczeństwo. Ktoś słabo funkcjonujący w jednej dziedzinie
może mieć ogromny potencjał w innej - uczestnicy pomagają
sobie dzieląc się swoim potencjałem. Każdy najczęściej ma
dziedzinę w której radzi sobie doskonale, często nawet nie będąc
tego świadomym. Świetnie jest to odkryć…
Bardzo chciałabym więcej napisać o naszej, strońskiej Grupie
Wsparcia. Dlatego następny odcinek poświęcony będzie nadal
temu właśnie tematowi. Zapraszam.
Elżbieta Kordas, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl

Rok XI, Numer CXI

STR. 10

GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWNIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
GKRPA funkcjonuje przy ul. Mickiewicza 2. W skład
komisji wchodzą: P. Irena Mazurek, P. Beata Berger,
P. Elżbieta Kordas, P. Jan Hoszko. Spotkania Komisji
odbywają się co drugi wtorek miesiąca w godzinach
15:30—17:00.
Poniżej został przedstawiony harmonogram pracy
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii w 2014 r.:

●
●
●
●
●
●

4,
4,
8,
6,
3,
8,

18
18
22
20
17
22

luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec

●
●
●
●
●

5,
9,
7,
4,
2,

19
23
21
18
16

sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień

WYDARZENIA W CETIK-u — LUTY
● Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu
Wydział Turystyki w Kłodzku w ramach działalności
Uniwersytetu Trzeciego Wieku planuje 12 lutego 2014
roku w godz. 16.00 - 18.00 spotkanie słuchaczy z Panią
Haliną Szymaniec - Raczyńską niezależną Poseł RP.
Tematyką prelekcji będzie "Medycyna w Polsce oraz
zapobieganie
chorobom
przypadającą
w
wieku dojrzałym". Zajęcia odbędą się w sali
widowiskowej CETiK-u.

Informujemy, że planowane rozpoczęcie semestru letniego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku zostało wyznaczone na 5 marca 2014 r. Zajęcia odbędą się
w sali widowiskowej CETiK-u w godz. 16.00 - 18.00. Serdecznie zapraszamy
seniorów ze Stronia Śląskiego oraz Lądka. Telefon kontaktowy 74/8143205.
● W dniu 19 lutego KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim zaprasza do CETiKu
na akcję poboru krwi.
● CETiK oraz Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim serdecznie zaprasza na
BAL KARNAWAŁOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, który
odbędzie się w CETiKu.
Termin balu podamy Państwu już wkrótce na stronie oraz facebooku
Centrum. Telefon kontaktowy 74/8141465.
● „KARNAWAŁ NA BIEGÓWKACH”: impreza biegowa, odbędzie się w
Bielicach w dniu 15 lutego 2014 r. (sobota) w godz. 10.00-15.00. 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. Uczestnicy
ubezpieczają się we własnym zakresie zrzutka na poczęstunek przy ognisku
wynosi 4 zł/os. W przypadku złych warunków atmosferycznych, termin
imprezy ulegnie zmianie. Kontakt do organizatora 536 300 164.
● 23 lutego o godz. 16.00 serdecznie zapraszamy na spektakl muzyczno taneczny "Romanse w cieniu skrzypiec..." Projekt realizowany jest na żywo
z udziałem wybitnych instrumentalistów pod kierownictwem Michała
Półtoraka - wirtuoza skrzypiec z "Piwnicy Pod Baranami" oraz
utalentowanych i charyzmatycznych sióstr Matkowskich. Artyści
zaprezentują najpiękniejsze romanse cygańskie i rosyjskie oraz pieśni
bałkańskie, a cały spektakl urozmaicony będzie o fascynujący i żywiołowy
taniec.

FERIE W STRONIU ŚLĄSKIM
● W czasie ferii zimowych zapraszamy do Biblioteki Miejskiej w Stroniu
Śląskim na bezpłatne warsztaty pn "W pracowni Gutenberga, warsztat
średniowiecznego introligatora i drukarza. Warsztaty przeznaczone są dla
dzieci i młodzieży. Organizatorem warsztatów jest Wapiennik "Łaskawy
Kamień" w Starej Morawie. Szczegóły podamy Państwu już wkrótce na
stronie oraz facebooku Centrum. Telefon kontaktowy 74/8141191.
● Ferie w Bibliotece Miejskiej 17-28.02.2014 r. Poniedziałki: Warsztaty
teatralne, warsztaty plastyczne. Wtorki: głośne czytanie bajek, zabawy
ruchowe, próba grupy teatralnej. Środy: konkursy literackie z nagrodami,
turniej gier planszowych, przygotowanie dekoracji do przedstawienia,
próba teatralna. Czwartki: zabawy ruchowe, warsztaty plastyczne, próba
teatralna. Piątki: próba teatralna + spektakl.
● W terminie od 17 lutego do 2 marca "AKCJA KATOLICKA" zaprasza na
ferie dla dzieci z "Akcją Katolicką". Telefon kontaktowy 609 401 724 lub 727
901 459.
● CETiK zaprasza na dodatkowe zajęcia w trakcie trwania ferii zimowych w
postaci: warsztatów teatralnych, warsztatów plastycznych, poranków
filmowych oraz seansów filmowych. Szczegóły już wkrótce podamy Państwu
na stronie oraz facebooku Centrum.
● 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 pod numerami telefonów: 74 8143
205 i 74 8143 242. Na stronie Centrum w zakładce INFORMACJA
TURYSTYCZNA znajduje się KALENDARZ IMPREZ.
P. Dywański, CETiK
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PODZIĘKOWANIA

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Serdeczne podziękowania dla Pensjonatu ,,Puchaczówka”,
Zarząd "SPP Kryształ Stronie" zaprasza wszystkich
który był koordynatorem pomocy w zorganizowaniu Mikołaja dla zainteresowanych na zebranie sprawozdawczo - wyborcze
dzieci z gminy Stronie Śląskie. Dzięki takim gestom dziecięce stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 31 stycznia br. o godz.
buzie są jeszcze bardziej uśmiechnięte.
18.00 w Restauracji "Zajazd u Prezesa" mieszczącym się w
Stroniu Śląskim przy ul. Turystycznej 2.
Dziękujemy bardzo - OPS w Stroniu Śląskim

K. Drożdż

INFORMACJE Z ULKS CZARNA GÓRA
Ostatnie krajowe sukcesy to 7 i 10 miejsce zawodnika naszego klubu Filipa Górskiego w Młodzieżowym Pucharze
Polski, w dniach 20-21.12.2013 w konkurencji slalomu giganta – Puchar Słotwin. Należy zaznaczyć, że był to
najlepszy wynik spośród wszystkich klubów narciarskich z Dolnego Śląska. Pozostała czwórka zawodników startująca
w tym pucharze również uzyskała punkty, dzięki czemu klub na chwilę obecną jest sklasyfikowany na 19 pozycji,
(przy 37 klubach sklasyfikowanych w rankingu) oraz zajmuje II miejsce spośród klubów dolnośląskich.
W dniu 5.01.2014 reprezentacja klubu
brała udział w mocno obsadzonych pierwszych zawodach z
cyklu Pucharu Gór Orlickich (zawody międzynarodowe
rozgrywane w Czechach, łącznie startowało 199 zawodników).
I miejsce w kategorii Starsi Żacy wywalczyła nasza
zawodniczka Natalia Piękoś, wysokie V miejsca zajęli: Jagoda
Kożuch w kategorii Młodsi Żacy oraz Maciej Górski w kategorii
Starsi Żacy. Pozostali zawodnicy którzy zajęli wysokie VII
miejsca w swoich kategoriach to Michał Urbaniak oraz Jakub
Gręda. Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Zarząd Klubu ULKS Czarna Góra

Osoby chętne do udziału w zajęciach klubu prosimy o kontakt:
e-mail: ulksczarnagora@poczta.fm bądź telefonicznie: 604277-719.

CIEKAWOSTKI TENISOWE
● Siostry Węgrzyn najlepsze w Warszawie - w Warszawie w Michorczyk i Szymon Kwiatkowski.
dniach 22-24.11.2013 r. odbył się 2 Grand Prix Polski młodziczek,
gdzie w finale spotkały się bliźniaczki Ania i Kasia Węgrzyn.
Lepsza okazała się Ania, która w całym turnieju przegrała tylko
jednego seta dopiero w pojedynku z siostrą.

● Dalsze sukcesy zawodniczek „ŚNIEŻNIKA”- Brzeg Dolny w
dniach 29.11-01.12.2013 r. gościł najlepsze w Polsce kadetki.
Bardzo dobrze zaprezentowały się tam nasze dziewczyny. Ania,
po wygraniu tydzień wcześniej kategorii młodziczek, świetnie
spisała się w kategorii kadetów, zajmując trzecie miejsce. Ola
Ciura zajęła 11 miejsce - przypominamy, że Ola jest brązową
medalistką mistrzostw Polski młodziczek. Kasia Węgrzyn zajęła 13
miejsce. Borszowska Alicja zajęła 65 miejsce. Należy podkreślić,
że "ŚNIEŻNIK" wprowadził najwięcej kadetek do TURNIEJU
GŁÓWNEGO, bo aż cztery zawodniczki.

Z kadrą DOZTS trenowali byli medaliści Mistrzostw Polski: Tomasz
Urbański i Tomasz Filas oraz zawodniczka ekstraklasy i brązowa
medalistka Młodzieżowych Mistrzostw Polski Natalia Michorczyk,
ich udział bardzo wzmocnił grupę treningową. W sumie w
zgrupowaniu wzięło udział 24 osoby.

● Powołanie - Polski Związek Tenisa Stołowego powołał na
zgrupowanie 2014 EUROKIDS CAMP Luxembourg (0209.01.2014 r.) zawodniczkę MLKS "Śnieznik" Stronie Śląskie Annę Węgrzyn.
● Do sióstr Węgrzyn, do Kadry Narodowej dołączyła mieszkanka
Stronia Śląskiego Aleksandra Ciura.
Leszk Kawa, Wiceprezes DOZTZ we Wrocławiu

Anna Węgrzyn (UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie) początek roku

● Anna Węgrzyn w Kadrze Europy - Europejska Federacja 2014 spędziła w Luksemburgu. Uczestniczyła w pierwszym

Tenisa Stołowego - Ettu powołała Anię na Międzynarodowy Obóz
Sportowy, który odbył się w Luksemburgu w dniach 0209.01.2014 r. Zaproszenie otrzymał również trener Leszek Kawa
w ramach wymiany myśli szkoleniowej.

● Obóz w górach - w Stroniu Śląskim w dniach 27-31.12.
2013 r. trenowali czołowi tenisiści stołowi Polski i Dolnego
Śląska: siostry Węgrzyn, Michał Moczko, Adrian Dugiel, Ola Ciura,
Magda Kasenberg, rodzeństwo Paulina i Patryk Rydz, Konrad
Krzak, Remigiusz Jamróz, Daniel Majewski, siostry Ożga.
Najmłodszymi uczestnikami zgrupowania byli 6-latkowie Mateusz

tegorocznym, międzynarodowym obozie szkoleniowym z cyklu
Eurokids. Federacja Tenisa Stołowego w Luksemburgu
zorganizowała obóz we współpracy z Europejską Unią Tenisa
Stołowego (ETTU), Międzynarodową Federacją Tenisa Stołowego
(ITTF), a także Chińskim Związkiem Tenisa Stołowego oraz Szkołą
Tenisa Stołowego w Szanghaju, z której to pochodziło dwoje
trenerów i szereg młodych sparingpartnerów, uczestniczących w
styczniowym Eurokids. Uczestnictwo, jako trener, w zgrupowaniu
zaproponowano także Leszkowi Kawie, jednakże ze względów
zawodowych nie mógł on wziąć udziału w obozie.
Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu

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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POSZUKIWANE PAMIĄTKI
Zwracam się z gorącą prośbą do okolicznych mieszkańców i
nie tylko. Poszukujemy wszelkich informacji, pamiątek, zdjęć,
pocztówek, sprzętu, map i innych gadżetów z okresu świetności
kopalni uranu i fluorytu w Kletnie celem uzupełnienia wiedzy i
ekspozycji w naszej trasie turystycznej.
Jakub Gustaw, Kopalnia Uranu Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna,
www.kletno.pl, tel. 601 889 243

OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Bolesławcu III Wydział Rodzinny i Nieletnich
poszukuje kandydata do pełnienia funkcji kuratora dla częściowo
ubezwłasnowolnionej osoby, która przebywa w Wojewódzkim
Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim.
Osoby chętne do pełnienia funkcji kuratora proszone są o kontakt
z OPS w Stroniu Śląskim do dnia 07.02.2014 r.

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

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR,
Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, Cyprian
NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i Zdzisław
PAKUŁA, organizują bezpłatną podstawową obsługę
prawną - doradztwo dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.
Porad udzielać będzie adwokat z Kancelarii Prawnej w Nysie.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w
godzinach 15.30-16.30:
● dnia 03 luty 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
● dnia 03 marca 2014 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego
6B w Stroniu Śląskim.
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.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska,
Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700
4 luty 2014 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.

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 17 Faks 74 811 77 32
e-mail: promocja@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek

www.stronie.pl
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

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

