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Drogie Panie
Z okazji Dnia Kobiet życzymy Wam dużo sukcesów oraz radości.
Niech spełnią się Wasze plany zawodowe i osobiste.
Życzymy Wam abyście odnalazły w sobie siłę do realizacji najskrytszych
marzeń i optymizm do pokonywania wszelkich trudności.
Niech w Waszym sercu zawsze będzie wiosna,
opromieniających tych, którzy są najbliżej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Suliński

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
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ROZDAJEMY NAGRODY
Przypominamy, że 15 marca mija termin zgłaszania kandydatur do corocznych nagród za
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy
Stronie Śląskie.
Zgłoszenie do nagrody następuje na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Nr
LI/327/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 31 maja 2010 r., który można pobrać ze
strony internetowej www.stronie.pl lub odebrać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim pokój nr 12.
Nagrody przyznawane są co roku na podstawie decyzji Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia
w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej na obszarze Gminy Stronie
Śląskie. 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
Gminy Stronie Śląskie.
Dodatkowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, tel. 74 811 77 15.

GALA SPOŁECZNIK ROKU 2013
14 lutego 2014 r. w Hotelu
Abis w Bystrzycy Kłodzkiej
miała miejsce gala „Społecznik
Roku 2013”. Organizatorem
plebiscytu, już poraz trzeci, jest
Fundusz Lokalny Masywu
Śnieżnika.
W tym roku Społecznikiem
2013 został Jerzy Błażejewski
zgłoszony prze UMiG w
Międzylesiu,
Firmą
Zaangażowaną Społecznie
Centrum
Edukacji,
Turystyki i Kultury w
Stroniu Śląskim, Darczyńcą Roku 2013 Beata i Tomasz
Grzesiakowie z Kłodzka.
W gronie nominowanych do tytułu Społecznik Roku
znalazł się również Pan Piotr Dudziak zgłoszony przez
Gminę Stronie Śląskie oraz Pani Katarzyna Grzelak
zgłoszona przez Panią Sołtys.

STYPENDIA
Do dnia 1 marca 2014 r.
można składać wnioski o WYDARZENIA W CETIK-u 9
W MARCU
stypendia za wybitne wyniki w
nauce, osiągnięcia artystyczne
oraz osiągnięcia sportowe. Aby
ubiegać się o stypendia sportowe
Z NOTATNIKA
9
- należy spełnić warunki zawarte
STRAŻNIKA
w Uchwale Rady Miejskiej Nr
III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010
r. Warunki co do stypendiów
RAPORT Z
artystycznych oraz naukowych DZIAŁALNOŚCI PUNKTU 10
określa Uchwała RM Nr III/10/10
z dnia29 grudnia 2010 r.
Treść uchwał, kryteria
ZEBRANIE SPRAWOZ11
przyznawania stypendiów oraz DAWCZO – WYBORCZE
wnioski można znaleźć na stronie
www.stronie.pl w zakładce
„urząd miejski”. Zapraszamy do
INFORMACJE Z ULKS
11
składania wniosków.
CZARNA GÓRA
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiących własność Gminy
Stronie Śląskie:
Lp

1.

Położenie

Nr i pow.
działki
w ha

Goszów

107
3,0512

2.

Stara
Morawa

279/70
0,3850

3.

Stara
Morawa

279/59
1,5650

KW

Opis
nieruchomości

Cena
wywoławcza
w przetargu
w PLN
SW1K/000 Nieruchomość niezabudowana, położona 80 000,00
43452/5 jest w pośredniej strefie zlokalizowanej
brutto
wokół Goszowa. Grunt odłogowany, od
dłuższego czasu nie uprawiany, teren
porośnięty trawą i krzewami oraz samosiewkami kilkuletnich drzew, głównie
liściastych, Kształt działki zbliżony do
regularnego równoległoboku.
SW1KNieruchomość niezabudowana wchodzi 185 000,00
/000/7450 w skład kompleksu kilkudziesięciu dzia+należny
6/5
łek, stanowiących zespół rekreacyjno- podatek VAT
usługowy, zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego,
położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. Istnieje możliwość podłączenia
do kanalizacji ściekowej i wodociągu
miejskiego, przebiegających w odległości
ok. 300m . Dostęp komunikacyjny –
działka bezpośrednio przylega do planowanej drogi dojazdowej.
SW1K/Nieruchomość niezabudowana wchodzi 750 000,00
000w skład kompleksu kilkudziesięciu dzia+ należny
/74501/0
łek, stanowiących zespół rekreacyjnopodatek
usługowy, zlokalizowana w bezpośredVAT
nim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego,
położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. Uzbrojenie działki dobre, wzdłuż
planowanej drogi dojazdowej przebiegają linie wodociągowa wodociągu miejskiego i kanalizacyjna. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, działka bezpośrednio przylega do głównej drogi dojazdowej, która w przyszłości, ma stanowić
promenadę wokół zbiornika.

Kwota
wadium
w PLN

Termin
przetargu
godzina

4 000,00

14.03.2014 r.
12:00

10 000,00

14. 03.2014 r.
12:30

40 000,00

11.04.2014 r.
12:00

Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania:
● działka nr 107 - użytkowanie rolnicze (symbol z planu GO.4.R.),
● działka nr 279/70 - obiekty hotelowe: hotel, motel, pensjonat, kamping oraz obiekty sportu i rekreacji z wykluczeniem
mieszkalnictwa (symbol z planu UT2),
● działka nr 279/59 - obiekty hotelowe: hotel, motel, pensjonat, kamping oraz obiekty sportu i rekreacji z wykluczeniem
mieszkalnictwa (symbol z planu UT1).
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w w/w dniach i godzinach 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 10 marca 2014 r. (dot. poz. 1 i 2), do 7 kwietnia 2014 r. (dot. poz. 3) 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.
4. Szczegółowych informacji o w/w nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok. nr 12 (tel.74 811-77-15 lub 41).

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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ZMIANY ORGANIZACYJNE W URZĘDZIE MIEJSKIM
Szanowni Państwo.

zarz.kryzys@stronie.pl, m.stocki@stronie.pl,
Biuro ds. Obsługi Burmistrza, które mieści się w pokoju nr
18, tel. 74 8 11 77 12, e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl,
a.snopkowska@stronie.pl,
● Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, które mieści
się w pokoju nr 9, tel. 74 8 11 77 31, e-mail:
usc@stronie.pl, e.szkudlarek@stronie.pl,
● Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych, które
mieści się w pokoju nr 8, tel. 74 8 11 77 19, e-mail:
zam.publiczne@stronie.pl, j.cop@stronie.pl.
W Referacie Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej
i Ochrony Środowiska, mieszczącym się w pokoju nr 8, utworzone
zostało stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej,
którego dane kontaktowe są następujące: tel. 74 8 11 77 20, email: inwestycje@stronie.pl, l.kawecki@stronie.pl.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 17 lutego 2014 r. w ●
Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim zaistniały zmiany
organizacyjne, wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Stronia
Śląskiego nr 851/14 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Stroniu
Śląskim. Tym samym z dniem 17 lutego br. nastąpiła zmiana
lokalizacji Biura ds. Obsługi Rady Miejskiej, które zostało
przeniesione na parter urzędu i mieści się w pokoju nr 14.
Zmianie uległ również nr telefonu, dotychczasowy nr telefonu 74
8 11 77 12, zastąpiony został nr telefonu 74 8 11 77 35.
Pozostałe dane kontaktowe, w tym adresy e-mail nie uległy
zmianie. W wyniku reorganizacji utworzone zostały również
następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
● Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej,
które mieści się w pokoju nr 2, tel. 74 8 11 77 29, e-mail:

OTWARTY KONKURS OFERT

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Zarząd Województwa Dolnośląskiego
ogłosił otwarty konkurs ofert na
r e a l i z ac j ę
z a d a ni a
p ub l i c zn e g o
Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn.
„Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego
wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2014 roku.
Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych,
działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji
projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy
odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej
pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki
obszarów wiejskich.
Termin naboru: 3 marca - 4 kwietnia 2014 r. Dotacja
do 5000,00 zł, wymagany wkład własny 10%, można
pisać na cztery rodzaje działań tj. witacze, materiały
promocyjne, imprezy, strony www.
Pełna treść ogłoszenia wraz z kryteriami i załącznikami znajduje
się na stronie internetowej www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce
rozwój obszarów wiejskich.

W dniu 18.01.2014 r. po raz
drugi Rada Sołecka na czele z
Sołtysem p. Zbigniewe m
Drausem zorganizowała Dzień
Babci i Dziadka oraz
kolędowanie. Cała uroczystość
odbyła się w Domku Spotkań w
Nowym Gierałtowie. Zaproszono
na nie mieszkańców obu
sołectw. Swoją obecnością
uświetnił tę imprezę proboszcz ks. Maciej Oliwa. W uroczystej
atmosferze Babcie, Dziadkowie oraz kolędnicy zjedli pyszny
poczęstunek przygotowany przez sympatyczne Panie z Rady
Sołeckiej. Następnie wszyscy razem śpiewali kolędy do których
wspaniale akompaniowali niezawodni p. Ewa Sokołowska oraz P.
Aleksander Faliński.
Zdzisław Gordziejewski

Od kilku lat tradycją stało
się, że w Bolesławowie z
okazji Dnia Babci i Dziadka
odbywają się spotkania, na
których honorowymi gośćmi
są nasi Seniorzy. I w tym
roku
w
pensjonacie
„Violetta” miała miejsce
GOSPODARKA ODPADAMI
taka uroczystość – 19
Przypominamy, iż uległa zmianie cena za odbiór odpadów od
stycznia odbyły się obchody
01.01.2014 r. – wynosi 15 zł za odpady zmieszane i 13 zł za tego Święta. Jak co roku program artystyczny przygotowały dzieci
odpady segregowane, cena za odbiór pojemników z z Bolesławowa i okolic. Po zaprezentowaniu wierszy i piosenek,
nieruchomości niezamieszkałych nie uległa zmianie.
dzieci wręczyły wszystkim przybyłym pamiątkowe laurki i kwiaty.
Mieszkańcy, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku złożenia
Rada Sołecka
nowej deklaracji obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. zostaną
wezwani pisemnie do złożenia korekty deklaracji.
● WSIE – 06 marzec 2014, 18 wrzesień 2014
Osoby które posiadają zaległości z tyt. opłat za odpady za rok
● MIASTO - 05 marzec 2014, 17 wrzesień 2014
2013, otrzymają upomnienia, a następnie zaległości zostaną
Ponieważ nadal obserwujemy tendencję do wystawiania przy
przekazane do egzekucji.
kontenerach odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe,
Na stronie internetowej dostępny jest harmonogram wywozu
budowlane, zużyty sprzęt elektryczny, które powinny być
odpadów obowiązujący na rok 2014 http://www.stronie.pl/195/
przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
gospodarka_odpadami.html. Harmonogram można również
Komunalnych, informujemy że zgodnie Rozporządzeniem Ministra
otrzymać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 straż gminna
Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu w
może nakładać grzywnę za takie zachowania.
formie wystawki został zaplanowany w terminach:
I. Dziuba, UM Stronie Śląskie

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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JAKOŚĆ WODY DO PICIA I NA POTRZEBY GOSPODARCZE
Informacje o jakości wody do picia i na potrzeby gospodarcze, dostarczanej do sieci wodociągowej na terenie Gminy Stronie Śląskie
w roku 2013.
1. Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym.
2 Jakość wody pod względem bakteriologicznym.
Dopuszczalna
wartość
Lp

Parametry

Jednostka

Wynik

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Chrom
Cyjanki
Fluorki
Kadm
Miedź
Nikiel
Ołów
S pestycydów
Rtęć
Selen
Barwa
Chlorki
Glin
Mangan
Mętność
pH
Siarczany
Smak
Sód
Zapach
Żelazo

µg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
mgPt/dm3
mg/dm3
µg/dm3
µg/dm3
NTU
mg/dm3
TFN
mg/dm3
TON
µg/dm3

<4,0
<15
<0,10
<0,30
0,013
<5,0
<4,0
<0,40
<0,050
<2,0
<5
<2,50
21,4
<4,0
0,10-0,34
6,9-7,5
13,6
1
5,05
1
60,0-88,4

≤50
≤50
≤1,5
≤5
≤2,0
≤20
≤25
≤0,50
≤1
≤10
≤15
≤250
≤200
≤50
≤1
6,5 – 9,5
≤250
1–8
≤200
1–5
≤200

Lp.

Parametr

Jednostka

Wynik

Dopuszczalna wartość
wg Rozporządzenia
Ministra
Zdrowia

1.
2.
3.

Escherichia coli 1)
Enterokoki
Bakterie grupy coli

jtk/100ml
jtk/100ml
jtk/100ml

0
0
0

0
0
0

4.

Ogólna liczba mikroorganizmów w
36±2°C po 48 h
Ogólna liczba mikroorganizmów w
22±2°C po 72 h
Clostridium perfringens (łącznie ze
sporami)

jtk/1ml

0

bez nieprawidłowych zmian

jtk/1ml

0

bez nieprawidłowych zmian

jtk/100ml

0

0

5.

6.

Woda dostarczana do sieci wodociągowej w Stroniu Śląskim
posiada bardzo dobre parametry fizyko – chemiczne, co obrazują
powyższe tabele.
Woda jest badana regularnie przez akredytowane laboratorium na
zlecenie ZWiK Sp. z o.o., oraz przez inspektorów Państwowej
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Wymaganiom
mikrobiologicznym i fizyko – chemicznym dla wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi odpowiadały w ciągu 2013 roku wszystkie
próby wody pobrane przez ZWiK Sp. z o.o. oraz Sanepid w różnym
czasie i w różnych punktach sieci wodociągowej.

ZEZNANIA PODATKOWE
W związku z kolejną akcją rozliczenia rocznego podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych, prowadzoną przez
urzędy skarbowe w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bystrzycy Kłodzkiej informuje
Podatników:
I. Zeznanie może Pani / Pan złożyć wcześniej, nie czekając do 30
kwietnia 2014 roku. Wpłata należnego podatku nie musi nastąpić
równocześnie ze złożonym zeznaniem, ale najpóźniej do upływu
terminu złożenia zeznania.
Chcąc uniknąć kolejki w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe
można przesłać:
- pocztą na adres: Urząd Skarbowy, ul. Mickiewicza 5, 57-500
Bystrzyca Kłodzka,
- w formie elektronicznej przez portal: www.e-deklaracje.gov.pl.
Wynikający z zeznania należny podatek należy wpłacić na konto:
NBP o/o we Wrocławiu, nr 95 1010 1674 0023 7822 2300 0000
(na dowodzie wpłaty należy podać tytuł wpłaty oraz właściwy
identyfikator podatkowy - PESEL lub NIP).
II. Druki zeznań podatkowych można otrzymać:
- w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi Podatnika,
- w biurach podatkowych i rachunkowych,
- pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów:
www.mf.gov.pl.
Przyjmowanie zeznań i udzielanie informacji w sprawie rozliczenia
rocznego: w Urzędzie Skarbowym w budynku „B” – Sala Obsługi
Podatnika, informacja telefoniczna:74 8117 964; 74 8117 962; 74
8117 981.

Przed wypełnieniem zeznania należy dokładnie zapoznać się z
objaśnieniami (dostępne w US). Odpowiedzialność za prawidłowe
wypełnienie zeznania rocznego spoczywa na podatniku.
III. Formy zwrotu nadpłat wynikających z zeznań podatkowych
za 2013 r.:
- przekazem pocztowym – nadpłata pomniejszana jest o koszty
zwrotu,
- na rachunek bankowy – należy wskazać lub zaktualizować w
zgłoszeniu ZAP-3 (dot. osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej, objętych rejestrem PESEL) lub w
zgłoszeniu CEIDG-1 (dot. osób prowadzących działalność
gospodarczą) numer osobistego rachunku bankowego,
- w kasie banku – konieczne jest osobiste stawienie się w
wyznaczonym przez Urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty.
IV. W celu usprawnienia przyjmowania zeznań podatkowych:
- sobota – 5 kwietnia 2014 r. będzie dniem pracującym i
Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej będzie czynny w
godzinach 9.00 – 13.00
- w dniach 28 - 30 kwietnia 2014 r. Urząd Skarbowy w
Bystrzycy
Kłodzkiej
będzie
czynny
w godzinach 7.30 – 18.00.
Elżbieta Kustra, Naczelnik Urzędu Skarbowego
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JUBILEUSZ 20 – LECIA WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ
MIĘDZY GMINĄ STRONIE ŚLĄSKIE A STARYM MESTEM
Podczas grudniowej sesji Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego nastąpiło
poświęcenie nowego sztandaru Gminy
Stronie Śląskie.
Ponadto nasza Gmina została
zaszczycona obecnością delegacji ze
Starego Mesta w Czechach związku z
przypadającymi obchodami jubileuszu
20-lecia partnerskiej współpracy
pomiędzy Gminą Stronie Śląskie,
a Miastem Stare Mesto.
Na początku spotkania Pan Dariusz
Chromiec dokonał wprowadzenia do
tematu, zaznaczając, że partnerstwo
jest inicjatywą, która przynosi korzyści obydwu uczestniczącym w niej stronom.
Odczytał treść porozumienia z 18.09.1993 o współpracy partnerskiej oraz na
podstawie slajdów przedstawił „Historię partnerskiej współpracy w obiektywie”.
Pan Zbigniew Łopusiewicz - Burmistrz Stronia Śląskiego i Pani Wlasta PiechovaBurmistrz Starego Mesta wyrazili zadowolenie z owocnej, 20-letniej współpracy,
złożyli podziękowania mieszkańcom za duże zaangażowanie oraz życzyli dalszego
dobrego współdziałania.

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE
HDK „ BRYLANT ”
Cztery bułki, dwa łabądki, po nich PIT swój wpisz dwie
piątki i bałwanka, po nim „Siedem” – tak nakarmisz brzuch
niejeden.
Pomaganie jest dziecinnie proste! Zapamiętaj ten numer
KRS i przekaż 1 % podatku na ciepłe posiłki, kolonie i zestawy edukacyjne dla najbardziej potrzebujących dzieci.
Wspieraj Polski Czerwony Krzyż !!!
Prosty wierszyk pokazuje co najbardziej potrzebne jest
małym podopiecznym Polskiego Czerwonego Krzyża: regularne posiłki, przybory szkolne, szansa na edukację i radość.
W Polsce ponad 700 000 dzieci, potrzebują wsparcia. Od 13
lat PCK prowadzi program „Godne dzieciństwo”, poprzez
który oferuje dzieciom kompleksową opiekę.
Pomaganie jest dziecinnie proste! Wystarczy wypełnić swój
PIT wpisać numer KRS 0000225587 (skojarz z wierszykiem).
Założyliśmy sobie, że 19 lutego podczas Akcji poboru
krwi w CETIK-u popłynie rzeka krwi w zimowej scenerii. A
tu ciepło wiosennie w CETIK-u cieplutko dawców zgłosiło
się 35 oddano prawie 16 litrów krwi, wszystkim bardzo
dziękujemy. Zapraszamy ponownie 23 kwietnia.
Jeśli chcesz odpisać od podatku krew, którą oddałeś w
roku 2013 odbierz zaświadczenie od pielęgniarki w rejestracji podczas poboru krwi, lub zgłoś to któremuś z członków
Zarządu Klubu.
Przypominamy krwiodawcom o obowiązku opłacenia
składki członkowskiej na rok 2014 w wysokości 25 zł.
uczniowie i studenci 5 zł. 50% składki pozostaje do dyspozycji Klubu HDK „Brylant” ponadto opłacenie składki upoważnia do otrzymywania żywności z programu PEAD 2014.
Nie zapominaj otwierać naszej strony internetowej
www.khdkbrylant.wix/klub email : khdk.brylant@onet.pl
Jacek

Uroczystości jubileuszowe uświetniły występy dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim, grupy tanecznej
działającej, przy CETiK-u oraz Zespołu Ludowego „Siekiereczki”,
który wykonał utwory w języku polskim i czeskim.

MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ
Zakończone zostały prace modernizacyjne na hali widowiskowo –
sportowej przy Strońskim Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp.
z o.o. w Stroniu Śląskim.
W ramach prac, które trwały od początku roku, zamontowana
została nowa systemowa podłoga sportowa z tworzywa sztucznego,
wymieniono
drzwi
ewakuacyjne na drzwi,
antywłamaniowe,
przeciwpożarowe,
wyposażone w zamki
antypaniczne. Na hali
sportowej zmieniono
oświetlenie w części
nad
boiskami.
Zakupiono
i
zamontowano osprzęt
sportowy:
kotar ę
grodzącą hale na dwa
boiska, piłkochwyty za
bramkami i trybunami, zestawy do gry w siatkówkę i piłkę ręczną, a
także składany system do gry w siatkówkę. Przeprowadzone zostały
również prace budowlane na hali i korytarzu wejściowym.
Łączny koszt prac modernizacyjnych wyniósł 278 845,16 zł.
Prace modernizacyjne zostały wykonane w ramach projektu pt.
„Rozwój działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”,
realizowanym przez Gminę Stronie Śląskie wspólnie z czeskim Starym
Mestem i finansowanym ze środków Unii Europejsiej.
W ramach tego projektu zakupiono również sprzęt i urządzenia
sportowe na kwotę 38 484,98 zł.
SPA „Jaskinia Niedżwiedzia” Sp. z o.o.
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLA

BAL PRZEBIERAŃCÓW

Dnia 16.01.2014 r. Sołtys i Rada Sołecka Stronia Wsi
● 31 stycznia 2014 r., odbył się w naszym przedszkolu bal
karnawałowy, prowadzony przez wodzireja oraz zorganizowała bal przebierańców w Pensjonacie „Monte Negro”. 21
wychowawców. Jak zwykle pomysłowość rodziców podczas dzieci przybyło w przepięknych strojach karnawałowych.
Przygotowano różne
przygotowywania przebrań okazała się wspaniała. Dzieci
zabawy, w których
przebrane były za najróżniejsze zwierzątka i postaci bajkowe.
dzieci chętnie brały
Wychowawczynie i inne pracownice placówki również w tej
udział. Dzięki czemu
kwestii nie zawiodły.
wszyscy byli szczęśliwi
● 05 lutego razem z CETiK-iem organizowaliśmy bal
i zadowoleni. Było
karnawałowy dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym w
zabawnie i wesoło.
naszej gminie. Pomimo tego, że frekwencja nie dopisała,
Wielkie podziękowanie
śmiechu i zabawie nie było końca. Razem z DJ-em Myszą
dla
właścicieli
bawiliśmy się z dziećmi i ich rodzicami przy muzyce,
pensjonatu
za
trzymaliśmy kciuki podczas konkursów. Dzieci i ich rodzice
nieodpłatne wynajęcie
opuścili CETiK w wyśmienitych nastrojach, będą miło
lokalu.
wspominać to wydarzenie.
Sołtys i Rada Sołecka
Serdecznie
dziękujemy organizatorom
balu
z
Przedszkola: p. Celinie Chęś-Drańczuk, P. Marcie
DZIEŃ BABCI I DZIADKA W „BAJLANDII”
Kowalczyk, P. Monice Lasce, P. Małgorzacie Zdanewicz, P.
W dniu 21 stycznia
Małgorzacie Wontor, z ramienia CETiK-u: P. Jakubowi
nasze przedszkolaki
Chilickiemu, który mimo chwilowej niedyspozycji zdrowotnej
zaprosiły
do
bawił się z dziećmi na scenie w przebraniu Pocachontas, P.
„Bajlandii”
swoje
Natalii Gancarz, P. Pawłowi Dywańskiemu. Specjalne
Babcie i Dziadków.
podziękowania należą się P. Mateuszowi Grzegorzewskiemu,
Ukochani
Go ście
który zadbał o oprawę muzyczną balu.
o
c
z
y
w
i
ś
c
i
e
nie
●26 lutego odbędą się polsko-czeskie ferie na wesoło.
zawiedli
swoich
Przyjadą do nas dzieci ze Starego Mesta będziemy się
pupilków. Z wielkim
wspólnie bawić w ramach projektu „Tęczowe Talenty
przejęciem
i
Przedszkolaka”.
w z r u s z e n i e m
● 07 marca 2014 r. w naszym przedszkolu odbędzie się
wysłuchali wierszy i
sprzedaż ciast, z których dochód zostanie przeznaczony na
p i o s e n e k
sztandar. W przededniu dnia kobiet zapraszamy mieszkańców przygotowanych specjalnie na tę okazję. Maluchy wręczyły także
gminy na pyszne słodkości.
laurki na pamiątkę tego dnia. A później był wspólny taniec i
przepyszny poczęstunek. Ciepła i rodzinna atmosfera towarzyszyła do
końca tego miłego spotkania. W końcu Babcia i Dziadek to
„największe skarby wnuczki i wnuka”.
Magdalena Anders

WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
● Szkoła

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła
II w Stroniu Śląskim oraz do Żłobka Miejskiego
na rok szkolny 2014/2015 rozpoczyna się
01.03.2014 r. i będzie trwała do 10.04.2014 r.
Karty zgłoszeń można będzie pobrać w przedszkolu
oraz ze strony internetowej
www.przedszkole-stronie.pl.
M. Laska, Przedszkole Miejskie

Podstawowa wzięła udział w konkursie
organizowanym przez FLMŚ
Działaj Lokalnie
pt.
„Opowiedz…”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu
podsumowującego działania nauczycieli, rodziców i
uczniów oraz mieszkańców gminy Stronie Śląskie w
ramach projektu „Krasnoludki są na świecie” http://
www.cetik.stronie.pl/398/projekt-krasnoludki-sa-na-swiecie.html.
● Dnia 05.02.2014 odbył się pierwszy z czterech planowanych
wyjazdów na narty do Ośrodka Czarna Góra. Dzięki współpracy i
ż y c z l iw o śc i
właścicieli Czarnej
Góry
uczniowie
naszej szkoły i ich
opiekunowie mogą
korzystać z 90 %
zniżki.
Bardzo
dziękujemy!!!

Organizatorzy
wyjazdu - Marzena
Balicka, Małgorzata
Jezierska
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Mączyńska- Va, Szymon Kunicki i
Cezary Polański-Vb, domki do
wynajęcia- Aleksandra WellmannVa, Olga Śmiłowska- Vb
Gratulujemy!!!

● Klasa II c z wychowawcą p. Anitą
Mrozek włączyła się czynnie do działań w
ramach projektu „Ożywić Pola – Rok
Ptaków Ś pie wających”.
Klasa
wystąpiła przed społecznością szkolną z
opowieścią
poetycko–muzyczną
„Zziębnięte
ptaki”,
pr opagującą
konieczność pomocy ptakom zimą.
Ponadto, w ramach działań przygotowano
ekspozycję plastyczną „Ptasia stołówka”.

● BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE FERII
ZIMOWYCH.

Przed feriami zimowymi odbyło się
spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej ze Strażnikami Miejskimi.
Pogadankę umilił występ klasy Ib dotyczący bezpiecznego
zachowania się w czasie wypoczynku zimowego oraz sposobów
spędzania wolnego czasu. Zaproszeni goście podsumowali zasady
i zachęcili uczniów do dbania o życie i zdrowie.

Organizatorzy: Dorota Jezierska,
Jadwiga Staśko, Elżbieta
Pruchnicka- Kutela.
● 07 lutego 2014r. w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte
w
Stroniu
Śląskim odbył się II etap
Powiatowego
Konkursu
Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej.
Przystąpiło do niego 12 uczniów klas V.
Do III-go etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1. Prętki Filip, 2. Zielińska Oliwia, 3. Korpalska Anastazja,
4. Bieszke Karolina.
III-ci etap odbędzie się 10 kwietnia 2014r. Gratulujemy!!!

Organizator: Elżbieta Wądrzyk
Organizatorzy: Maria Zimna,
● 07.02.2014 odbyły się zawody sportowe klas V.
Zrealizowano trzy konkurencje: rywalizację-wygrana Va, Grzybowski, Adrian Młynarczyk.
siatkówkę-wygrana Vb, ringo-wygrana Va.
Po zliczeniu punktów puchar przechodni ufundowany przez Radę
Rodziców otrzymała klasa Va. Klasy otrzymały także dyplomy za
udział w poszczególnych konkurencjach.

Jadwiga

Staśko,

Jarosław

● „Dzień Babci i Dziadka”. Klasa II c przygotowała uroczyste

spotkanie z okazji dnia Babci i Dziadka. Dzieci przygotowały
bardzo bogaty program artystyczny, były tańce, piosenki,
przedstawienie, a także słodki poczęstunek. Wręczyli
Organizatorzy: Marzena Balicka, Mirosław Bałys najukochańszym seniorom samodzielnie wykonane prezenty● 07.02.2014 odbyła się zabawa karnawałowa „Ptaki i kalendarze. Odbyło się wiele sympatycznych konkursów
inni”. W zabawie wzięły udział klasy Va Vb i IVc. Temat zabawy angażujących babcie i dziadków. Impreza była bardzo udana.
Organizator: Anita Mrozek
związany był z ogólnopolską akcją „Ożywić pola- rok trznadla”.
Podczas zabawy komisja oceniała stroje
● „NIECH OD BAŁTYKU AŻ DO
przygotowane przez dzieci. Zwycięzcy w
STÓP
TATR
ŻYJĄ
NAM
poszczególnych kategoriach: „Ptaki”- Bartosz
BABCIE, DZIADKOWIE 100
Janica Va, „Blondynki” - Adrianna Skowron LAT!”. Tak wraz z wychowawcą
IVc, „Z odległych krajów”- Oliwia Zielińska witali swoich gości uczniowie z
Va, Nina Górzyńska - Vb, „Nakrycia głowy” klasy II a 24 stycznia 2014r na
Kamila Dyl - Vb, „Czarne wdowy i panny
uroczystości z okazji ŚWIĘTA
młode”- Oliwia Dąbrówka- Vb, „Dziwne
BABCI I DZIADKA. Przygotowali
stroje” - Martyna Balicka- Va.
inscenizację pt. „Prezenty dla
Podczas zabawy przeprowadzone zostały
dziadków”, całe mnóstwo
konkursy dla dzieci. Zwycięzcy: konkurs z
niespodzianek i konkursów.
krzesłami- Szymon Kunicki- Vb, taniec na
Organizator: Halina Kulbicka
gazetach- Aleksandra Wellmann i Amelia

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Targi Pracy i Zawodów – Wałbrzych 11.02.2014 r.
W dniu 11.02.2014 r. w Wałbrzychu po raz kolejny
odbyły się Targi Pracy i Zawodów. Targi organizowane są przez
Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach projektu
systemowego realizowanego z PO KL pn. „Modernizacja
Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”, którego
Beneficjentem Systemowym jest Wydział Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego a realizatorem Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia
Nauczycieli w Wałbrzychu. Uczestnicy wyjazdu – uczniowie klasy
1K pod opieką pana Krystiana Ziobry – lidera Szkolnego
Programu Rozwojowego w ZSS w Stroniu Śląskim – mieli okazję
zapoznać się z ofertą edukacyjną nie tylko zawodowych szkół
ponadgimnazjalnych z terenu naszego województwa, ale także z
ofertą uczelni wyższych. Targi to również okazja do rozmowy z
instytucjami rynku pracy oraz pracodawcami, którzy przedstawili
jakie wymagania stawia obecnie rynek pracy. Podczas zwiedzania

hali
wystawowej
zatrzymywaliśmy się na
dłużej przy najciekawszych
s t a n o w i s k a c h .
Zobaczyliśmy
jak
przygotować odpowiedni
sprzęt
do
carvingu,
obserwowaliśmy roboty,
które same się poruszały i
podawały nam ulotki,
mieliśmy także okazję
zapoznać się z pracą masażystów i fryzjerów. Bardzo ciekawie
prezentowała się kuchnia molekularna wykorzystująca w
gotowaniu wiedzę naukową. Prezentacje uczestników dostarczyły
nam informacji przydatnych do planowania drogi edukacyjnej i
rozwoju zawodowego, wypromowały kształcenie całożyciowe,
pogłębiły wiedzę o zawodach, pracodawcach i rynku pracy.
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Cel Targów jakim jest rozwój współpracy szkół zawodowych z I miejsce Angelika Zdobysz, II miejsce Aleksandra Soroko, III
pracodawcami i uczelniami wyższymi oraz promocja kształcenia miejsce Marta Hołyst.
zawodowego wśród moich kolegów i koleżanek oraz na terenie
Wszystkie wykonane karmniki zostaną zawieszone w lesie w
naszego województwa został zrealizowany.
miejscach wyznaczonych przez pracownika Nadleśnictwa. W dniu
Żaneta Bednarek - uczennica kl. 1K (kucharz)
5.01.2014 r. odbyło się uroczyste rozdanie nagród ufundowanych
przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój. Bardzo dziękujemy za wspaniałe
Sukcesy sportowe uczniów z ZSS w Stroniu Śląskim:
nagrody - uczniowie wraz z organizatorem konkursu panią
1. Tenis stołowy. Na przełomie stycznia i lutego odbyły się Katarzyną Kaletką.
rozgrywki sportowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców. W
kategorii szkół ponadgimnazjalnych drużyna chłopców: Remigiusz I Szkolny Konkurs Wiedzy o Państwach UE w ZSS
Jamróz 1M („Śnieżnik” Stronie Śl.) i Konrad Bolsęga 1K („Sokół”
W dniu 09.01.2014 r. członkowie Klubu Europejskiego: Patrycja
Nowy Waliszów) po Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego (II Iskra, Justyna Pinkowska i Kamila Białek zorganizowały I Szkolny
miejsce) zakwalifikowała się do Finału Strefy Wałbrzyskiej w Konkurs Wiedzy o Państwach UE. Rywalizacja przebiegała w
Świdnicy, który, dwóch etapach. Pierwszy obejmował test składający się z 20
po emocjonującej pytań. Etap drugi ustny, w którym brało udział pięć najlepszych 2walce
z
ZSP osobowych reprezentacji poszczególnych klas - obejmował 10
Kłodzko, wygrała. pytań dotyczących losowo wybranego państwa UE. Rywalizacja
J e d n o c z e ś n i e przebiegała na bardzo wysokim poziomie, a zwycięskie okazały
chłopcy uzyskali się drużyny klas: I miejsce-klasa IB, II miejsce-klasa IK, III
awans do Finału miejsce-klasa IIIC.
Dolnośląskiego, Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do sprawdzenia swojej
który
odbędzie formy za rok.
Prezes KE Kamila Białek
się w Brzegu
D o l n y m Edukacja dla Bezpieczeństwa w ZSS
12.03.2014
r.
W lutym 2014 r., w naszej szkole, w ramach lekcji „Edukacja
W
kategorii dla Bezpieczeństwa”, p. E. Waszak zorganizowała pokazy działań
gimnazjów
ZSS ratowniczych. Podstawowe czynności ratownicze w sytuacjach
S t r o n i e uszkodzenia kończyn - złamań, zwichnięć oraz zranień
reprezentowały dwie drużyny. Dziewczęta – Aleksandra Ciura 2B zaprezentował jeden z rodziców uczennicy naszej szkoły p. Piotr
(„Śnieżnik” Stronie Śl.) i Adrianna Studniarz 3B (była zawodniczka Jabłoński, który jest ochotniczym ratownikiem górskim. Wiedza w
„Śnieżnik” Stronie Śl.) bezproblemowo wygrały Mistrzostwa tym zakresie, przekazana w formie pokazu i ćwiczeń może
Powiatu Kłodzkiego i 3 marca zagrają w Finale Strefy przydać się każdemu z nas.
Wałbrzyskiej. Drużyna chłopców – Daniel Majewski 3B („Śnieżnik”
Stronie Śl.) i Amadeusz Kordyjaczny 3A wywalczyła brązowe „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo"
medale.
12 lutego 2014 r., w ramach Konkursu „Szkoła Dbająca o
2. Narciarstwo alpejskie. 30 stycznia 2014 roku w Zieleńcu Bezpieczeństwo” odbyła się prelekcja dla rodziców, którą
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego Szkół przedstawił przedstawiciel Policji w Lądku Zdr. Tematem
Ponadgimnazjalnych w narciarstwie alpejskim. Naszą szkołę były prawne aspekty posiadania lub używania narkotyków i
reprezentowali chłopcy – Damian Mróz 3T i Szymon Woźniak 2M. innych środków uzależniających przez młodzież.
Indywidualnie – Damian był bezkonkurencyjny – uzyskał
najlepsze czasy w obu przejazdach i zdobył złoty medal. Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej
Natomiast drużynowo ZSS Stronie zajął VI miejsce. Kolejne
14 lutego w ZSS odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Miłosnej
zawody (Mistrzostwa Dolnego Śląska) odbędą się 10 i 12 marca w języku obcym. Do głównych celów konkursu należała:
2014 r., także w Zieleńcu.
popularyzacja twórczości o tematyce miłosnej, propagowanie
Wszystkim zawodnikom, a także rodzicom i trenerom piękna poezji, rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży,
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!
upowszechnianie kultury języka obcego.
Nauczyciele wychowania fizycznego w ZSS Stronie Śl.
Jury w składzie: p. A. Dec, A. Soroko i K. Glądalska-Gręda
oceniało: dobór repertuaru, interpretację tekstu i jego
Konkurs ,,Ożywić pola - rok ptaków śpiewających"
pamięciowe opanowanie oraz poprawność wymowy w języku
W listopadzie i grudniu w ZSS odbyły się konkursy ,,Ożywić
obcym. Po burzliwej debacie wyłoniono zwycięzców: I miejsce:
pola
rok
ptaków
Ala Dreger z 2d i Ola Jurczak z 2c; II
śpiewających", w którym
miejsce: Oliwia Gałka, Ania Maryniuk i
wzięło
udział
20
Marta Wądrzyk – z klasy 3c; III
gimnazjalistów.
Najlepsze
miejsce: Julia Bora z 1b i Gabrysia
prace zostały nagrodzone w
Szkotnicka z 1a.
dwóch kategoriach:
Ze
względu
na
duże
Leśna stołówka dla ptaków:
zainteresowanie, konkurs wejdzie na
I miejsce Patryk Karpeta i
stałe do szkolnego repertuaru i
Aleksandra Soroko, II
dodatkowo zostanie poszerzony dla
miejsce Alicja Gawron, III
uczniów klas ponadgimnazjalnych.
miejsce Kewin Noga, IV
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim
miejsce Wiktoria Bobko.
uczestnikom dziękujemy za udział w
Dlaczego ptaki latają?
ZSS
konkursie.
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WYDARZENIA W CETIK-u W MARCU
● 5 marca o godz. 18.10 zapraszamy na seanse filmowe w
CETiKu. Film pt. "Rzeczy które robisz w Denver będąc martwym".
Wstęp wolny!
● 5 i 19 marca w godz. 16.00 18.00 zapraszamy na spotkanie
studentów Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w CETiKu. Zajęcia odbywają się
bezpłatnie!
● W dniu 14 marca (piątek) o godz.
16.00 CETiK serdecznie zaprasza na
wernisaż fotograficzny pn.
"STROŃSKICH SENIORÓW WYPRAWY
PO PIĘKNYCH KRAINACH ŚWIATA W
FOTOGRAFIACH - AUSTRALIA 2013,
USA - PARKI NARODOWE 2011".
Autorami prac są Luna Holska oraz
Jurek Wilczyński. Autorzy mieszkają w
Stroniu Śląskim od roku 2000. Okres
emerytalny wykorzystują intensywnie
do wędrówek po całym świecie,
zwiedzili m.in. Indie Północne,
Południowe Indie i Nepal, Goa,
Bombaj, RPA, Chiny oraz wiele innych,
bardzo ciekawych regionów świata.
Wernisaż odbywa się pod patronatem
Burmistrza Stronia Śląskiego. Wstęp
Wolny!
● 27 marca godz. 19.00
zapraszamy do CETiKu na komedię

szpitalną pn. "Czy jest na sali lekarz?". Bilety w cenie 70
złotych. Rezerwacja oraz zakup biletów w biurze Centrum od 25
lutego. W przedstawieniu udział biorą
(zamiennie) Dariusz Gnatowski, Tadeusz
Ross, Jacek Fedorowicz, Sylwester
Maciejewski, Piotr Pręgowski, Viola
Arlak, Alicja Kwiatkowska, Zbigniew
Lesień, Artur Dziurman, Bartosz
Żukowski, Andrzej Beya-Zaborski,
Arkadiusz Janiczek, Tomasz Stockinger.
Reżyserem jest Zbigniew Lesień.
● W dniu 29 marca o godz. 17.00 w
CETiKu odbędzie się koncert artystów
młodego pokolenia, przed strońską
publicznością zaprezentują się Maciej
Fortuna (trąbka) oraz Krzysztof Dys
(fortepian). Wstęp na koncert jest
bezpłatny!
Informacja o warsztatach
odbywających się w CETiKu oraz
wszystkich imprezach organizowanych
na terenie Gminy Stronie Śląskie,
dostępna jest na stronie
www.cetik.stronie.pl pod numerem
telefonu 74 8 143 205 lub 74 8143 242
oraz na facebooku Centrum.
Serdecznie zapraszamy!
P. Dywański, CETIK

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo, w miesiącu styczniu 2014 r. strażnicy
miejscy udzielili 5 pouczeń za wykroczenia porządkowe i 13 za
wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 6
mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe
oraz 3 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 29 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 oraz inne miejsca gdzie najczęściej dochodzi do
dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych.
Strażnicy miejscy dokonali 19 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach oraz 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 przeprowadzono w dniu 10.01.2014r. pogadankę w
Zespole Szkół Samorządowych z młodzieżą (wolontariuszami) na
temat zachowania środków bezpieczeństwa, współpracy i
organizacji w trakcie trwania 22 Finału WOŚP na terenie naszej
gminy.
Funkcjonariusze wykonali 9 wywiadów środowiskowych dla
Urzędu Skarbowego, udzielili 15 asyst dla Policji, 1 dla Pogotowia
Ratunkowego, 1 dla pracownika UM oraz 3 asysty dla
pracowników OPS. W ramach współpracy z innymi podmiotami
udzielili „pomocy prawnej” dla Straży Miejskich z Ząbkowic
Śląskich i Wrocławia (przesłuchanie sprawców wykroczeń).
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W związku z

puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 3 osoby, a 2 właścicieli
czworonogów ukarali mandatami karnymi. W ramach kontroli
złożonych deklaracji na wywóz odpadów skontrolowano posesje
w Stroniu Śląskim.
W miesiącu styczniu funkcjonariusze przyjęli 29 telefonicznych
zgłoszeń od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W dniu 23.01.2014 r. funkcjonariusze uczestniczyli w szkoleniu
w Lądku Zdroju na temat „Przemocy w rodzinie i procedury
Niebieskiej Karty”, a dnia 29.01.2014 r. funkcjonariusz SM
uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego.
W miesiącu styczniu 2014 r. odbyli wspólnie z
funkcjonariuszami Policji 24 patrole, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na
terenie całej gminy. Podczas patroli w ramach „Akcji Zima”
prowadzili patrole pustostanów, wiat przystankowych oraz
ogródków działkowych (pod kątem osób bezdomnych) oraz
„Trzech Króli” pod kątem trzeźwości kierujących. Dodatkowo
uczestniczyli w zabezpieczeniu 22 Finału WOŚP i konwojowaniu
zebranych pieniędzy.
Dodatkowo w trakcie wspólnych służb podejmowali 15
interwencji porządkowych, 1 osobę nietrzeźwą odwieźli do KP
Lądek Zdrój, ujęli 1 nietrzeźwego kierującego pojazdem,
zabezpieczali 2 miejsca kolizji oraz zabezpieczali miejsce zgonu do
momentu przyjazdu lekarza. W ramach prowadzonych
„Niebieskich kart” dot. przemocy w rodzinie skontrolowali 2
rodziny.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 53 patrole, z czego 34
pieszo i 19 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

Rok XI, Numer CXII

STR. 10

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu styczniu 2014 roku odbyło się 7 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyło 7-8 osób. Spotkania Grupy Wsparcia
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w
godzinach od 17.00 – 20.00.
● W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy
Gminy Stronie Śląskie mogą korzystać z poradnictwa w
zakresie
problemu uzależnień oraz przeciwdziałania
przemocy domowej.
● W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
funkcjonuje Telefon Zaufania 698908002: od poniedziałku
do środy w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu
informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy w
sytuacji kryzysowej, przemocy domowej, leczenia
odwykowego, porad prawnych.

Uzależnienie chorobą emocji
Obiecałam, że więcej napiszę o naszej, strońskiej Grupie
Wsparcia. Oczywiście nie mogę pisać
imiennie o
uczestniczących w niej ludziach – takie są zasady etyki. Ale
każdy fragment mojego opisu dotyczy konkretnych ludzi, ich
reakcji i zachowań.
Zajęcia Grupy Wsparcia pomimo, że prowadzone grupowo
nastawione są na pomoc indywidualną w powrocie do lepszego
życia. Każdy uczestnik wyznacza sobie indywidualne cele i dąży
do ich realizacji.
Większość kłopotów zgłaszanych przez uczestników Grupy
dotyczy sfery emocjonalnej. To problemy interpersonalne
(relacje z innymi ludźmi) i intrapersonalne (relacje z samym
sobą). Zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym
umożliwiają identyfikację źródła problemów i rozpoczęcie pracy
nad radzeniem sobie z nimi.
Oznacza to, że równolegle z realizacją celów uczestnicy
uzyskują wgląd w istotę własnego problemu, rozwijają
samoświadomość, docierają do swojego wnętrza. Dopiero kiedy
człowiek rozumie siebie, potrafi rozpoznawać swoje potrzeby i
oczekiwania, kiedy wie czego chce – wtedy dopiero może
odnaleźć siłę do dalszych, pozytywnych dla siebie działań.
Jednym z ważniejszych elementów jest relacja z grupą. Tak
jak osoba funkcjonuje w relacjach społecznych, tak też
funkcjonuje z Grupą. Grupa daje możliwość przyjrzenia się sobie
w tej właśnie relacji: z kim się identyfikuje, kogo unika,
uświadamia sobie swoje mocne i słabe strony, z czym sobie
radzi, a co jest trudnością.
Często mówi się, że grupa jest lustrem. Tak, z informacji od
uczestników uzyskuje się wiedzę o sobie, swój obraz siebie. I
mam na myśli nie tylko obraz fizyczny, ale i emocjonalny.
Konfrontacje pozwalają zobaczyć, jak postrzegają nas inni. To
trudne, nieraz boli, trzeba przełknąć „gorzką pigułkę”. Ale dzięki
temu możemy coś zmienić. Otwartość nie jest wywnętrzaniem
się, obnażaniem intymnych szczegółów. To mówienie o
problemach, celach, nadziejach i cierpieniach, radości i słabości.
Otwartością jest udzielenie komuś informacji zwrotnej.
To tu, na grupie uczestnicy uczą się nazywania i wyrażania
uczuć przeżywanych w danym momencie. Pozwala to na
uwalnianie ukrytych uczuć i barier emocjonalnych. Prowadzi to
do zaangażowania w zmianę myślenia, a co za tym idzie, w
zmianę zachowań. Realne sytuacje życiowe, o których mówi się
na grupie powodują połączenie uczuć, myśli i zachowań.

To tu, na grupie, uczestnicy
przyglądają się wyborom przed
jakimi stoją, uczą się brać
odpowiedzialność za podjęte
decyzje.
Oczywiście
nie
zawsze
możliwa jest zmiana sytuacji, w
jakiej
ktoś
się
znajduje.
Poniesione straty często są zbyt
wielkie,
pewne
rzeczy
są
nieodwracalne – nie wszystko można odzyskać. Pracujemy
wówczas nad zmianą postawy wobec tej sytuacji, sposobu
reagowania na nią. Nie postrzegamy siebie jako bezradnych ofiar.
Uczymy się korzystania z posiadanej wolności. I kiedy słyszę, jak
osoba, która poniosła ogromne straty mówi „jestem sam, ale nie
samotny”, to oznacza, że radzi sobie z otaczającą go bolesną
rzeczywistością.
Ważną zasadą jest szczerość. Nie chodzi tu oczywiście o tzw.
wywnętrzanie się, ale ważne jest, by nie „grać”, nie udawać kogoś
innego. Lepiej nie mówić, niż kłamać. Często ludzie udają kogoś
innego, ukrywają swój ból z lęku przed oceną innych ludzi. Boimy
się odrzucenia, wyśmiania, stygmatyzacji. Tu na Grupie mówimy o
sobie tyle ile chcemy, na ile mamy taką potrzebę. Nikt nikogo nie
ocenia, nie krytykuje. Pozwala to czuć się bezpiecznie. Klimat
Grupy budujemy my, jej uczestnicy. Wiele zależy ode mnie, osoby
prowadzącej grupę, wiele zależy także od jej uczestników.
Obserwuję szczere zainteresowanie wzajemnymi problemami,
troskę i życzliwość, nieoceniające informacje zwrotne. Pracujemy
nad bolesnymi problemami, ale i dzielimy się radościami i
humorem dnia codziennego.
Uczymy się dostrzegać swój własny udział w narastaniu
problemów, przestajemy obwiniać swoich bliskich za przeżywane
nieszczęścia. Dociera informacja, że oskarżanie innych prowadzi do
nikąd. Mottem przewodnim naszej Grupy jest: „Zmianę świata
rozpoczynam od zmiany siebie”. Oznacza to, że każdy może
zmienić tylko jedną osobę – siebie samego.
Zdarza się, że ktoś, kto jest po raz pierwszy czuje się i mówi, że
jest ofiarą, nie widzi dla siebie wyjścia, jest w przekonaniu, że
wszyscy czyhają, by sprawić mu ból. Udział w Grupie pozwala
nabrać siły, odzyskać moc i wiarę w siebie. Identyfikacja z innymi
uczestnikami pomaga zrozumieć, zobaczyć siebie,
uzyskać
kontrolę nad tym, jak sama chce być traktowana. Oczywiście jest
to proces budowany w czasie, nie dzieje się to natychmiast.
Grupę Wsparcia w Stroniu Śląskim prowadzę już od wielu lat.
Zawsze zachwycam się tym, jak ludzie budują swoją moc, wiarę w
siebie, radości i oczekiwania, jak realizują swoje plany. Jak
umacniają się w podjętej decyzji o trzeźwieniu. Niektórzy wiele
razy upadają, ale powstają i dalej idą wyznaczoną drogą.
Trzeźwienie nie jest łatwe, wymaga wyrzeczeń i pracy – ale
przynosi także satysfakcję i nadzieję.
Każdego, kto wahał się nad podjęciem decyzji o zmianie
zapraszam na spotkanie ze mną – we wtorek od 17.00 . Może to
być początkiem przygody zwanej trzeźwym życiem. Spotkania
grupowe odbywają się w poniedziałki (grupa zaawansowana) oraz
w środy (grupa wstępna).
mgr Elżbieta Kordas, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim pilnie poszukuje
wózka i łóżeczka dla noworodka.
Jeśli ktoś posiada takie rzeczy to prosimy o dostarczenie do
siedziby OPS ul. Zielona 5 w Stroniu Śląskim.
Rodzice będą wdzięczni za pomoc.
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ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE SPP KRYSZTAŁ
W dniu 31 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie
sprawozdawczo - wyborcze Stowarzyszenia Pożytku Publicznego
„Kryształ Stronie”, w którym uczestniczyło 31 członków
Stowarzyszenia.
Obrady otworzył Prezes Kazimierz Drożdż witając wszystkich, a
w szczególności zaproszonych gości w osobach: Pana Ryszarda
Sulińskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
Panią Wiesławę Czerwińską – Przewodniczącą Komisji Sportu,
Pana Tomasza Olszewskiego – Sekretarza Gminy oraz Pana
Ryszarda Wiktora – Radnego Rady Miejskiej Stronia Śląskiego i
Członka Zarządu OZPN Wałbrzych.
Prezes SPP „Kryształ Stronie” Pan Kazimierz Drożdż przedstawił
sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu. Sprawozdanie
finansowe przedstawiła Pani Danuta Jaworska – Księgowa. Na
koniec roku finanse klubu zakończyły się zyskiem w kwocie 601,00
zł, niniejsza kwota pokryje straty z lat ubiegłych.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Pruchnicki
przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, następnie wysunął
wniosek o udzielenie ustępującemu Zarządowi i Prezesowi
absolutorium. W wyniku głosowania absolutorium udzielono
jednogłośnie.
Walne Zebranie członków SPP „Kryształ Stronie” dokonało
wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku

przeprowadzonych wyborów zgodnie z obowiązującą procedurą
powołany został Zarząd w składzie: Pan Kazimierz Drożdż –
Prezes, Pan Bogdan Birówka – Wiceprezes, Pan Jerzy Rodak –
Sekretarz, Pan Andrzej Pruchnicki – Członek Zarządu, Pan
Zbigniew Lipkowski – Członek Zarządu.
Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali: Pan Zdzisław Pakuła
– Przewodniczący, Pan Zbigniew Wodzyński – Członek.
Podczas Walnego Zebrania nadano tytuły Honorowego
Członka SPP „Kryształ Stronie” Panu Zbigniewowi
Lipkowskiemu – wieloletniemu szkoleniowcowi drużyny
seniorów oraz Panu Sławomirowi Bąkowi – wieloletniemu
trenerowi drużyn młodzieżowych. Obu Panom serdecznie
gratulujemy.
Występujący w imieniu Burmistrza Stronia Śląskiego Pan
Tomasz Olszewski – Sekretarz Gminy przedstawił plany dotyczące
remontu stadionu przy ul. Sportowej obejmujące przede
wszystkim remont ogrodzenia i trybun oraz planowaną
rozbudowę Orlika, polegającą na budowie stadionu
lekkoatletycznego.
Zebranie zakończył Prezes Pan Kazimierz Drożdż zapraszając
wszystkich na rozgrywki piłkarskie, które rozpoczną się już 22
marca br.
Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd SPP „Kryształ Stronie”

INFORMACJE Z ULKS CZARNA GÓRA
W ciągu ostatniego miesiąca klub intensywnie
trenował na Czarnej Górze, a także startował w
Młodzieżowym Pucharze Polski w Narciarstwie
Alpejskim - Tauron Bachleda Ski. Klub
reprezentowali: Natalia Piękoś, Maciej i Filip
Górscy, Michał Urbaniak, Jagoda Kożuch i Kuba
Gręda. Najlepsze wyniki osiągnął Filip Górski w
miejscowości Suche – dwukrotnie 9 miejsce, 11 i
16 miejsce w Kluszkowcach oraz ponownie 9
miejsce w Siennej. Pozostali zawodnicy również
zdobywali cenne pucharowe punkty, warte odnotowania są wyniki Jagody Kożuch – 18
miejsce w Siennej i Kuby Grędy – miejsce 21.
W dniach 30-01-2014 i 08-02-2014 klub uczestniczył w kolejnych dwóch edycjach
Pucharu Gór Orlickich. Poniżej osiągnięte wyniki:
● Cenkovice 30-01-2014 Natalia Piękoś – 4 miejsce, Jakub Gręda – 6 miejsce, Maciej
Górski – 7 miejsce, Jagoda Kożuch – 8 miejsce, Michał Urbaniak - 9 miejsce, Mikołaj
Kawecki – 10 miejsce,
● Dolna Morava 08-02-2014 Natalia Piękoś - 4 miejsce, Kuba Gręda - 7 miejsce,
Maciej Górski – 8 miejsce, Mikołaj Kawecki – 9 miejsce, Michał Urbaniak – 10 miejsce.
Warto zaznaczyć obecność na zawodach młodszych reprezentantów naszego klubu: Julia
Gręda, Aleksandra Motak, Jagoda i Oliwia Figurskie, Wojciech Bałys, Paweł Szota.
Na półmetku pucharowej rywalizacji (po trzech edycjach zawodów) klasyfikacja wygląda
następująco:
Natalia Piękoś 2 miejsce/12 sklasyfikowanych, Mikołaj Kawecki 8 miejsce/40
sklasyfikowanych, Jakub Gręda 5 miejsce/24 sklasyfikowanych, Maciej Górski 6 miejsce/20
sklasyfikowanych, Michał Urbaniak 9 miejsce/20 sklasyfikowanych, Jagoda Kożuch 10
miejsce/23 sklasyfikowanych.
Jednocześnie przypominamy, że w okresie ferii klub prowadzi codzienne zgrupowania
narciarskie dla dzieci, w godzinach od 9-12 przy wyciągu F1 (nad karczmą Czarnej Góry).
Serdecznie zapraszamy! Kontakt z klubem poprzez
e-mail: ulksczarnagora@poczta.fm i pod numerem telefonu: 604 277 719.

OD 4 MARCA ZUMBA I GIMNASTYKA ZNÓW NA HALI SPORTOWEJ

Lech Kawecki
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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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GKRPA funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2
(tel. 698 908 002). Spotkania Komisji odbywają się co drugi
wtorek miesiąca w godzinach 15:30—17:00. Poniżej znajduje się
harmonogram pracy na najbliższe miesiące: 4, 18 marzec oraz
8, 22 kwiecień.

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży
funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 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).
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.
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 prawnądoradztwo dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie. Porad
udzielać będzie adwokat z Kancelarii Prawnej w Nysie.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w
godzinach 15.30-16.30:
● dnia 03 marca 2014 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B
w Stroniu Śląskim,
● dnia 07 kwietnia 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna).
Terminy i miejsce kolejnych dyżurów podawane będą w
Nowinkach Strońskich.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.
Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą sobotę
miesiąca w godz. 11.00-12.00 będą udzielane podstawowe
informacje z zakresu ZUS /świadczenia ZUS-owskie/ w Biurze
Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Informacji udzielać będzie osoba kompetentna.
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego
tel. 601 259 900.

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 marzec 2014 roku
dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek.

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
ZAPRASZAJĄ
Burmistrz Stronia Śląskiego
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
codziennie od 7:30—15:30,
a we wtorek od 14:00-16:00.
Przewodniczący Rady Miejskiej
przyjmuje w każdy wtorek od 15:00-16:00.
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Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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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.

