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SAMORZĄDOWY LIDER ROKU KOMPASY 2013
21 marca w Dzierżoniowie najlepszym
samorządom subregionu wałbrzyskiego zostało
wręczonych siedem prestiżowych statuetek
Złotych Kompasów.
To prestiżowe wyróżnienie to znak od kapituły
konkursu, że samorząd który je otrzyma,
zmierza w dobrym kierunku i może być wzorem
do naśladowania dla innych. Na tegoroczny
Plebiscyt wpłynęły 34 zgłoszenia z 19
samorządów – gmin i powiatów subregionu
wałbrzyskiego. Zgłoszenia samorządów
przyjmowane były w sześciu kategoriach:
inwestycje, biznes, ekologia, kultura, sport i
turystyka.
Dwie statuetki odebrała gmina Bielawa (w kategorii biznes i
ekologia), Wałbrzych zwyciężył w inwestycjach, gmina
Ząbkowice Śląskie zdobyła Kompas w kategorii kultura,
Łagiewniki okazały się liderem w sporcie, a Kłodzko w
turystyce. Natomiast w plebiscycie na Najlepszego Szefa
Gminy lub Powiatu zwyciężył burmistrz Strzegomia Zbigniew
Suchyta.
Gmina Stronie Śląskie znalazła się wśród nagrodzonych w
II edycji Plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy 2013
zajmując III miejsce w kategorii „Inwestycja” za
turystyczne zagospodarowanie zbiornika i terenu
rekreacji w Starej Morawie.
Podczas gali Plebiscytu Samorządowy Lider Roku Kompasy
2013 Gminę Stronie Śląskie reprezentował Zastępca
Burmistrza Pan Dariusz Chromiec.
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ODPADY KOMUNALNE
Informujemy, że zgodnie z zapisami umowy pomiędzy Gminą
Stronie Śląskie, a firmą Veolia dotyczącej odbioru i
zagospodarowania odpadów, do obowiązków odbiorcy należy
kontrola selektywnej zbiórki odpadów.
W związku z powyższym Gmina otrzymała od firmy Veolia
raport ze zbiórki szkła opakowaniowego, w którym wskazano
adresy gdzie taka zbiórka jest prowadzona niewłaściwie:
ul. Dolna 16 – 20, ul. Dolna 25, ul. Dolna 21-22, ul. Kościuszki 35,
ul. Kościuszki 58, ul. Kościuszki 61, ul. Kościuszki 59,
ul. Kościuszki 72, ul. Kościuszki 67, ul. Kościuszki 71,
ul. Świerczewskiego 13, ul. Morawka 31, ul. Morawka 19,
ul. Świerczewskiego 19-20, ul. 40-lecia PRL 1, ul. 40-lecia PRL 5,
ul. Krótka 2, ul. Nadbrzeżna 2, ul. Nadbrzeżna 28, ul. Nadbrzeżna
36, ul. Mickiewicza 1, ul. Hutnicza 2, ul. Hutnicza 4.
Niewłaściwa zbiórka
odpadów w wymienionych
nieruchomościach jest udokumentowana fotograficznie. Jeżeli
podczas kolejnych odbiorów odpadów segregowanych ponownie
zostaną wykryte nieprawidłowości, a wymienione powyżej adresy
się powtórzą będziemy zmuszeni wydać decyzję zwiększającą
opłatę do wysokości odpadów zmieszanych.
Aby możliwe było właściwe wywiązywanie się z obowiązku
segregacji przypominamy zasady zbiórki selektywnej.
CO NALEŻY WRZUCAĆ
● Odpady suche:
papier (gazety, książki, zeszyty, ulotki reklamowe, kartony),
plastik (opakowania po: napojach, płynach, chemii
gospodarczej, kosmetykach), metale (opakowania po:
dezodorantach, lakierach do włosów itp.; puszki po produktach
spożywczych: owoce i warzywa w puszce, zakrętki z butelek
lub słoików itp.), opakowania wielomateriałowe (kartony
po sokach i mleku).
Opakowania powinny być czyste i zgniecione (oznacza to, że
należy lekko opłukać opakowanie lub tylko dokładnie opróżnić
z resztek produktu).
● Szkło opakowaniowe: opakowania szklane po produktach
spożywczych i kosmetycznych (butelki, słoiki). Opakowania
powinny być bez zakrętek, opłukane lub dokładnie opróżnione
z resztek produktu. Nie wrzucamy: potłuczonych naczyń, lamp

i żarówek, luster, szyb okiennych i samochodowych.

● Odpady mokre: odpady kuchenne (odpady z owoców i
warzyw), odpady zielone (skoszona trawa), popiół,
zanieczyszczone (papier, folia, pojemniki po margarynie, oleju,
śmietanie), pampersy, odpady higieniczne.
W przypadku wątpliwości czy dany odpad zaliczyć do suchych
czy do szkła opakowaniowego wrzućmy go do pojemnika na
odpady mokre.
Odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
mieszkańcy zobowiązani są dostarczyć do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych – ul. Dolna 2a, który czynny jest
w każdą środę i piątek w godzinach od 1000 do 1800 oraz w
pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 800 – 1400 za wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy. Odpady są przyjmowane
bezpłatnie, jednak ich dostarczenie pozostaje w obowiązku
mieszkańca.
Zawiadamiamy, że został rozszerzony zakres odpadów
przyjmowanych w PSZOK-u o następujące odpady: odpady
budowlane tj: regipsy, zlewozmywaki, okna, panele, kasetony itp
oraz zużyte ubrania, tekstylia i obuwie.
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 listopada 2013 r. Straż
Miejska może nakładać grzywnę za niewłaściwe
postępowanie z wyżej wymienionymi odpadami.
Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr XXVII/224/13 w
sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie § 9 punkt 6 w celu
utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w należytym stanie technicznym zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów
komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu
i innych odpadów budowlanych;
2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych
jakichkolwiek odpadów.
I. Dziuba, UM w Stroniu Śląskim

PROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Gmina Stronie Śląskie w roku
bieżącym kontynuuje usuwanie (demontaż,
pakowanie i utylizację) wyrobów
zawierających azbest. Zgłoszenia pisemne
nieruchomości należy składać w Urzędzie
Miejskim, w Biurze Obsługi Klienta, w
terminie do 31-05-2014. Zgłoszenie powinno
zawierać adres nieruchomości, nr działki i obręb geodezyjny,
szacowaną ilość azbestu do usunięcia, proponowany termin usunięcia
pokrycia dachowego, kontaktowy nr telefonu.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej,
Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 74 811 77 20.
L. Kawecki, UM w Stroniu Śląskim

Szczegółowe informacje w sprawie organizacji spotkania u
organizatora pod nr tel. 695 690 639 — P. Krystian Sokół.

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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Drodzy Sołtysi
Z okazji Dnia Sołtysa,
życzę pozytywnych relacji z mieszkańcami oraz licznych
inicjatyw, które będą przekładać się na rozwój sołectw.
Składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, radości i
pomyślności, dziękując Tym samym za dobrą współpracę
i wysiłek włożony w pracę na rzecz swoich sołectw.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz

DZIEŃ KOBIET W NW. GIERAŁTOWIE
W dniu 8.03.2014
roku
w
Wiejskim
Domku Spotkań w
Nowym Gierałtowie,
na zaproszenie Rady
Sołeckiej
oraz
Radnego Zbigniewa
Frodymy, odbyła się
uroczystość z okazji
Dnia Kobiet. Uroczystość rozpoczęła się od życzeń złożonych
przez Radnego oraz Sołtysa. W tym uroczystym spotkaniu
wzięły udział Nasze Panie, które zostały ugoszczone
słodkościami i dobrą muzyką.
Zdzisław Gordziejewski

SOŁTYS ROKU 2013
11 marca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła
się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję
Konkursu SOŁTYS ROKU 2013. Podczas spotkania, na które
zostali zaproszeni wszyscy nominowani, wicewojewoda Ewa
Mańkowska przekazała sołtysom gratulacje i życzenia od
wojewody Aleksandra Marka Skorupy, wręczyła listy
gratulacyjne oraz odznaki i statuetki.
Konkurs Sołtys Roku organizowany jest już po raz
czwarty. Ideą konkursu jest promowanie i wyróżnienie
najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz
społeczności lokalnej. W tym roku wpłynęły do DUW 73
kandydatury z 44 gmin.
W gronie nominowanych do tytułu „Sołtys Roku 2013” z
gminy Stronie Śląskie znaleźli się: P. Eugeniusz
Tarnowski Sołtys Sołectwa Bolesławów oraz P.
Krzysztof Soboń Sołtys Sołectwa St. Gieratów.

JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W NOWYM ŚWIETLE
W nowym sezonie Jaskinię Niedźwiedzią w Kletnie możemy oglądać w innym
świetle dzięki wymianie dotychczasowego oświetlenia na ledowe. Pierwsze opinie
turystów jak i przewodników są bardzo pozytywne. Najciekawsze miejsca na
trasie turystycznej zostały lepiej doświetlone, a zastosowanie różnej temperatury
barwowej oświetlenia pozwala wydobyć jeszcze więcej szczegółów i kolorów,
szczególnie w części naciekowej Jaskini.
Zastosowanie technologii LED w Jaskini Niedźwiedziej to nie tylko kwestia
„odświeżenia” wyglądu jaskini, ale również jest to podyktowane troską o
zachowanie mikroklimatu Jaskini w jak najlepszej kondycji. Najważniejszą zaletą
oświetlenia LED w przypadku
Jaskini Niedźwiedziej jest
bardzo mała emisja ciepła.
Oświetlenie
diodowe
dodatkowo jest bardzo
ekonomiczne nawet do 80% w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami, więc i
ekologiczne.
W wielu jaskiniach bardzo poważnym problemem jest rozwój tzw. lampenflory
czyli wszelkich mchów i porostów w pobliżu źródeł światła. W Jaskini
Niedźwiedziej od początku jej udostępnienia dla turystów, przykładało się wielką
wagę do ochrony w tym zakresie. Wykorzystanie najnowszych technologii LED w
Jaskini Niedźwiedziej, rozwiązuje zupełnie ten problem z korzyścią dla Jaskini i
dla nas – podziwiających jej piękno.
Artur Sawicki
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 CXIII

STR. 4

NABÓR NA STANOWISKO
W związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki do Wojewody, na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach Programu
asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
ogłasza nabór na asystenta rodziny.
Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia 1.05 - 31.12.2014 r.
TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim lub przesłać pocztą na
adres Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem: „Asystent rodziny”, w terminie do 07
kwietnia 2014 r. do godz. 15.00. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy
Społecznej. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty osób, które nie zakwalifikowały się nie będą odsyłane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (74) 8141424 pn-pt w godz. 7.30 do 15.30.
Nabór przeprowadzany jest dwuetapowo. Komisja Rekrutacyjna w I etapie dokonuje weryfikacji formalnej złożonych dokumentów
aplikacyjnych w dniu 8.04.2014 r.
W II etapie przeprowadzane są rozmowy kwalifikacyjne (z kandydatami spełniającymi wymogi formalne) pozwalające ustalić
predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłową realizację zadań na stanowisku, którego dotyczy nabór.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie OPS.
Szczegóły oferty znajdują się na stronie internetowej www.bip.stronie.dolnyslask.pl w zakładce konkursy i nabory.
M. Lech, Kierownik OPS w Stroniu Śląskim

„SZYBKI PIT” - PIT PRZEZ INTERNET
Jak co roku zachęcamy P.T. Podatników do
rozliczania się z Administracją Podatkową w
formie elektronicznej, za pośrednictwem strony
www.e-deklaracje.gov.pl. Jest to wygodna i
tania metoda przekazywania zeznań
podatkowych. Użytkownicy systemu mają
możliwość wywiązania się
z obowiązku
składania
zeznań
podatkowych
bez
przygotowania papierowych formularzy, ich
kopertowania i wysłania do właściwego
naczelnika urzędu skarbowego. Przed wysłaniem zeznania drogą
elektroniczną można zweryfikować jego kompletność i
poprawność, a także przesłać ewentualną korektę. Średni czas
wypełnienia i przesłania zeznania drogą elektroniczną wynosi ok.
10 minut. Podatnik otrzymuje wydruk "Urzędowego Poświadczenia
Odbioru", potwierdzający fakt złożenia zeznania rocznego.
Należy jedynie przygotować następujące dane, które
zabezpieczają autentyczność deklaracji: PESEL, NIP (jeśli
prowadzisz działalność gospodarczą albo jesteś zarejestrowanym
podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za
zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę
urodzenia, adres zamieszkania, kwotę przychodu
wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 r.
Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w
Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że od 11.02.2014 r.
na sali Obsługi Podatnika w Budynku "B" tut. organu
podatkowego uruchomiono
stanowisko
komputerowe, przy którym można samodzielnie lub
z pomocą pracownika urzędu skarbowego - wypełnić
i przesłać poprzez system e-Deklaracje zeznanie podatkowe za
2013 rok.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej prostej, szybkiej i
bezpiecznej metody przesłania zeznania podatkowego.
Uwaga!
W każdą środę pozostajemy do Państwa dyspozycji
w godzinach popołudniowych
od godz.15:30 do 18:00
mgr Elżbieta Kustra, Naczelnik Urzędu Skarbowego

FERIE ZIMOWE 2014 „CZAS PEŁEN INSPIRACJI”
Po raz dziesiąty Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Stroniu Śląskim zorganizował w okresie od 17 do 22 luty półkolonie dla dzieci
z Parafii i Gminy w Stroniu Śl. W feriach uczestniczyło ponad 80 dzieci. Tegoroczne ferie przebiegały pod hasłem „Czas pełen
inspiracji” w związku z otrzymaną dotacją z Gminy z obszaru kultury i sztuki, która przewidywała stworzenie aktywnego
uczestnictwa w twórczych działaniach dzieci i młodzieży.
Program ferii był urozmaicony: zajęcia sportowe, gry i zabawy, zwiedzanie zakładu pracy, ognisko – jednak głównym tematem
były różnego rodzaju zajęcia manualne np.: wykonywanie ozdób związanych z okresem Świąt Wielkanocnych, czy poznawanie zasad
robótek na drutach i haftowania. Dzięki otrzymanej dotacji z Gminy zorganizowano wyjazd do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, gdzie dzieci poznały historię powstawania papieru. Jednak największą frajdę sprawiło im własnoręczne wykonanie papieru
czerpanego, z którego kartki zabrano na pamiątkę do domu.
Zorganizowanie bezpłatnych ferii, które przewidywały również posiłki możliwe było dzięki pomocy finansowej i rzeczowej ludzi
wrażliwych na potrzeby dzieci, życzliwości Proboszcza, który wspiera organizowanie ferii na terenie plebanii, przychylności władz
Gminy przy rozdzielaniu dotacji na wypoczynek dzieci, a przede wszystkim pracy wolontariuszy, którzy poświęcili swój wolny czas na
opiekę nad uczestnikami ferii (organizowali zajęcia i zadbali o posiłki).
Za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie, otwarcie na potrzeby dzieci, którym uczestnictwo w półkoloniach dawało
wiele radości – SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJEMY.
W imieniu Członków POAK
Prezes Alicja Taszycka
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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HALA SPORTOWA PO „LIFTINGU”
Dnia 7 marca 2014 r. w Stroniu
Śląskim w obiekcie sportowym
odbyła się uroczystość związana z
zako ńczeniem
prac
modernizacyjnych hali sportowej.
Otwarcia hali po „liftingu”,
przecinając symboliczną wstęgę
d o k o n ał B ur m i s t r z St ro n i a
Śląskiego - P. Zbigniew
Łopusiewicz, Przewodniczący Rady
Miejskiej P. Ryszard Suliński i
Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o. o. P. Renata Nowak.
Modernizacja realizowana była
od 2013 r. w ramach prowadzonego przez Gminę Stronie Śląskie projektu pt. „Rozwój
działań rekreacyjno-edukacyjnych pod Śnieżnikiem”, realizowanego wspólnie z
czeskim partnerem - Starym Mestem, finansowanym ze środków Unii Europejskiej. W
ramach projektu prowadzone są polsko – czeskie rozgrywki sportowe, zajęcia karate,
gimnastyka artystyczna, szkoła tańca oraz zajęcia teatralne.
Zapraszamy do korzystania ze zmodernizowanej hali sportowej, a także krytej
pływalni!
SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.

Gmina Stronie Śląs k ie/
Ośrodek Pomocy Społecznej w
Stroniu Śląskim informuje, że w
miesiącu styczniu br. rozpoczął II Projekt systemowy pn. „Pokieruj swoim życiem”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
część realizacji projektu
poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
systemowego
pod nazwą
„POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na
l a t a
2 0 1 3 - 2 0 1 4
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.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz
szans na rynku pracy 16 osób (po 8 osób w każdym roku) zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w wieku aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy
społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie.
Do II etapu zakwalifikowano 8 osób (4 mężczyzn i 4 kobiety), które spełniły wymagania
formalne oraz złożyły komplet wymaganych dokumentów. Osoby, które nie zakwalifikowały
się do udziału w projekcie zostały umieszczone na liście rezerwowej.
Czas trwania drugiego etapu projektu: od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
W dniu 07 marca 2014 r., w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
odbyło się spotkanie organizacyjne, w którym wzięło udział 8 uczestników projektu,
pracownik socjalny Pani Joanna Biczysko oraz koordynator projektu Pani Małgorzata Lech.
Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne, przedstawiono zasady udziału oraz plan
projektu.
Pomiędzy uczestnikami, a pracownikiem socjalnym zostaną podpisane kontrakty socjalne
określające sposób współdziałania stron. W ramach projektu realizowane będą szkolenia
podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczestników: szkolenie z doradcą zawodowym,
treningi umiejętności osobistych, indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne i
treningi kompetencji społecznych. Realizowane będą również kursy zawodowe, podnoszące
kwalifikacje zawodowe uczestników. Tak jak i w poprzednim roku przy wyborze kursów
zawodowych nie bez znaczenia będzie fakt, iż jesteśmy miejscowością turystyczną i kursy
zawodowe będą się wpisywać w potrzeby rynku pracy.
Całkowity planowany koszt projektu w 2014 roku wynosi - 116 850,00 złotych.
Z tego wkład własny wynosi - 17 527,50 złotych.
Joanna Biczysko – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim

ZMIANA
HARMONOGRAMU
PRACY APTEK
W PORZE NOCNEJ
Uprzejmie informujemy, iż dnia 20
lutego 2014 r. w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego została opublikowana
uchwała nr I/2/2014 Rady Powiatu
Kłodzkiego z dnia 12 lutego 2014 r. w
sprawie zmiany uchwały nr
VII/77/2013 Rady Powiatu
Kłodzkiego z dnia 25 września 2014
r. w sprawie ustalenia rozkładu
godzin pracy oraz
harmonogramu
pracy w porze
nocnej
aptek
ogólnodostępnych
funkcjonujących
na
terenie
p o w i a t u
kłodzkiego na rok 2014.
Uchwała została podjęta w
związku ze zmianami dotyczącymi
funkcjonowania aptek na terenie
powiatu kłodzkiego.
Pr zy woła n a w y ż ej u chwała
znajduje się na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej
starostwa Powiatowego w Kłodzku,
oraz na stronie internetowej
www.powiat.klodzko.pl.
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„BAJKOWE FERIE” W BOLESŁAWOWIE
Jak co roku, w ferie zimowe, nie pozwalamy dzieciom
nudzić się w domu. Tym razem świetlica środowiskowa w
Bolesławowie zaproponowała swoim podopiecznym cykl
„Bajkowe ferie”. W trakcie zajęć dzieci słuchały i oglądały
klasyczne bajki i baśnie, by potem wspólnie malować
wybrane i przygotowane wcześniej bajkowe postacie na
dużych arkuszach brystolu. Praca zespołowa nie zawsze była
łatwa: trzeba było ustalić, w jakim kolorze będą poszczególne
elementy postaci, kto i gdzie maluje, kto sprząta itd. Efektem
zajęć jest dziesięć dużych i pięknych postaci: Smok Wawelski,
Baba Jaga, Złota Rybka, Jaś i Małgosia, Aladyn, Czerwony
Kapturek, Kot w Butach, Brzydkie Kaczątko i Calineczka.
Na zakończenie ferii została zorganizowana dyskoteka (27
lutego) oraz ognisko (3 marca). Taka owocna praca została ● 28 marca organizujemy konkurs recytatorski, w którym udział
nagrodzona słodyczami i upominkami.
wezmą oprócz naszych dzieci uczniowie klas pierwszych Szkoły
Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci podczas ferii
Podstawowej w Stroniu Śląskim oraz wychowankowie Bajlandii. Jury
zimowych było możliwe dzięki dofinansowaniu Gminy Stronie
będzie brało pod uwagę dykcję, pamięciowe opanowanie tekstu
Śląskie.
oraz strój. Gwarantowane piękne nagrody.
Magdalena Anders

M. Laska

ZABAWA KARNAWAŁOWA W „BAJLANDII”

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
● 05

Dzień 27 lutego w Punkcie Przedszkolnym „Bajlandia” w
Bolesławowie był chyba najbardziej wyczekiwanym dniem w roku. Od
samego rana zaczęły do nas przybywać wróżki, kowboj, księżniczki,
cyganka, a nawet batman i policjant oraz inne postacie. Wreszcie
dzieci doczekały się balu przebierańców. W wesołej atmosferze
odbywały
się
tańce,
zabawy,
barwne
korowody,
jedzono
słodkości i przepyszne
pączki od pana Piotra
Dudziaka.
Po
takiej
wspaniałej
zabawie
ciężko było dzieciom iść
do
domu.
Ale
już
obmyślają,
jaki
strój
przygotują na kolejny
karnawał...

marca odwiedziły nas
dzieci ze Starego Mesta wraz z
nauczycielkami. W ramach
projektu „Tęczowe talenty
Przedszkolaka” techniką
plastyczną
pointylizm
tworzyliśmy wizerunki naszych
WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
przedszkoli, które można
podziwiać w holu. Była świetna
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZYRODNICZY „OLIMPUS” –
zabawa, dzieci szybko się ze
sesja zimowa 2014 r.
sobą zintegrowały i zaprosiły
Uczniowie klas V i VI ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
dzieci czeskie na odwiedziny w
Westerplatte w Stroniu Śląskim mieli możliwość sprawdzenia swojej
czerwcu.
wiedzy i umiejętności z zakresu znajomości flory i fauny. Wyniki:
● 07 marca odbyła się sprzedaż ciast, z których dochód Klasy V (1639 uczestników): Mikołaj Kawecki - 25 miejsce , Filip
przeznaczony jest na sztandar dla naszego przedszkola. Prętki - 31 miejsce.
Panowie bardzo chętnie kupowali ciasta dla swoich Pań w Klasy VI (1818 uczestników): Paweł Gancarz - 17 miejsce, Ewelina
przededniu dnia kobiet.
Surzyn - 26 miejsce, Kacper Semik - 29 miejsce, Dominika
● Dzieci z naszego przedszkola czekają z utęsknieniem na Przygodzka - 31 miejsce, Adrianna Derczyńska - 32 miejsce, Kacper
nadejście wiosny. Wraz z wychowawcami szukają Krajewski - 32 miejsce, Martyna Orbach – 32 miejsce.
pierwszych jej oznak podczas bliższych i dalszych spacerów. Gratuluję!!!
Panią wiosnę przywitaliśmy 21 dnia miesiąca barwnym i
Szkolny koordynator: Maria Zimna
bardzo głośnym pochodem ulicami miasta z Marzanną.
● 24 marca odwiedził nas gość - biskup Adam Bałabuch, Projekt "Ożywić pola - rok trznadla".
który wizytował nasze przedszkole. Na cześć biskupa dzieci Warto zacząć poznawanie ptaków, chociażby od tych, które żyją w
najbliższym otoczeniu człowieka.
wraz z wychowawcami przygotowały występ artystyczny.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim już zaczęli
poznawać ptaki, realizując projekt "Ożywić pola - rok trznadla".
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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W ramach tej akcji
dzieci
z
klas
IV
w y k o n y w a ł y
przestrzenne
prace
plastyczne,
których
bohaterami
były
"tęczowe ptaki".
D. Jezierska

Zawody klas IV
05 marca 2014 r. w SP
w
Stroniu
Śląskim
odbyły się zawody sportowe. Rozegrane zostały trzy konkurencje konkurencja biegowa, lekkoatletyczna i konkurencja gier
zespołowych.
W wyniku zsumowania punktów otrzymanych przez reprezentantów
wszystkich klas ustalono klasyfikację końcową.
I miejsce klasa IVB, II miejsce klasa IVA, III miejsce klasa IVC.
Indywidualnie, dyplom dla najszybszego biegacza klas IV,
otrzymał Jakub Michalak z klasy IVB. Nagrody - puchar i
dyplomy ufundowała Rada Rodziców przy SP w Stroniu Śląskim.
Organizatorzy zawodów - nauczyciele wf w SP w Stroniu Śląskim
M. Balicka, D. Jezierska, A. Młynarczyk. Zwycięzcom gratulujemy!!!
W Szkole Podstawowej jest realizowany projekt pn. „Nowe szanse
w szkole”. Projekt realizowany jest we współpracy z
Towarzystwem Społecznym „Razem” oraz w partnerstwie z Gminą
Stronie Śląskie, okres realizacji od 02.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Projekt
jest
współfinansowany
ze
środków
Unii
Europejskiej
w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionie. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne w obszarach wiejskich.
W ramach projektu odbywają się zajęcia: „Rozwijam się”, „Świat za
szkołą”, „Oswojony komputer”, „Rozmawiam, czytam, piszę,
rozumiem”. W zajęciach biorą udział uczniowie z klas IV-VI.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie
1% dochodów na:
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS: 0000063627 koniecznie
z dopiskiem "Wspieramy Strońską Młodzież".
Fundusz
Wieczysty "Wspieramy Strońską Młodzież" został
utworzony przy Funduszu
Lokalnym Masywu Śnieżnika dla
młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim na finansowanie
procesu
dydaktycznowychowawczego naszej
wspaniałej młodzieży.

Gimnazjalistki ze Stronia Śląskiego Mistrzyniami Strefy
Wałbrzyskiej w Tenisie Stołowym
W dniu 3 marca 2014 r. w Krosnowicach odbył się Finał Strefy
Wałbrzyskiej Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Tenisie
Stołowym Dziewcząt.
Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim reprezentowały
Aleksandra Ciura (kl. 2B) i Adrianna Studniarz (kl. 3B). W
pięknym stylu pokonały wszystkie drużyny nie oddając ani
jednego seta. Tym samym obroniły mistrzowski tytuł z
ubiegłego roku i awansowały do Finału Dolnośląskiego, na
którym 13 marca br. będą walczyły o wyjazd na Mistrzostwa
Polski. Dziękujemy za sportową postawę i życzymy
powodzenia!
Uczniowie klasy IV Technikum
na wycieczce w
Gliwicach
W ramach Projektu MKZ II uczniowie klasy IV Technikum
przy ZSS w Stroniu Śląskim, 11 marca br., pojechali na
wycieczkę do Gliwic i Chorzowa.
Pierwszym etapem zwiedzania była Radiostacja Gliwice.
Uczniowie zapoznali się z historią powstania ośrodka
nadawczego. Zwiedzili centrum łączności. Obejrzeli film
dokumentalny o „Prowokacji gliwickiej” dokonanej w czwartek
31 sierpnia 1939 r. /Jednak wówczas do radiosłuchaczy dotarło
tylko 9 wyrazów: „Uwaga, tu Gliwice. Radiostacja znajduje się
w polskich rękach”/. Wielkie wrażenie zrobiła odnowiona, wieża
nadawcza zbudowana w całości z drewna, której wysokość 111
m daje jej status najwyższej konstrukcji na świecie.
Kolejnym etapem wycieczki była wizyta w Planetarium
Śląskim – największym i najstarszym planetarium i
obserwatorium astronomicznym w Polsce. /Założone 4 grudnia
1955 r./. Podczas dwugodzinnego seansu „W magicznym kręgu
Planetarium” i „Z życia gwiazd” pod gigantycznym ekranem kopułą o średnicy 23 metrów — wiernie odwzorowującym
firmam ent,
uczn iowie
pozn awal i
ta jni ki
n ie ba.
Następnie młodzi ludzie zwiedzili wystawę numizmatyczną „Z
dziejów pieniądza. Polska – Śląsk„ obrazującą historię
mennictwa w Polsce i na Śląsku. Całość poprzedzona była
wstępem dotyczącym początków mennictwa polskiego i
europejskiego. Uczniowie interesowali się chronologicznie
przedstawionymi monetami poszczególnych władców Polski od
Bolesław Chrobrego i Mieszka II poprzez ich następców aż do
okresu II Rzeczypospolitej. Oglądali również pierwsze pieniądze
papierowe.
Uczestnicy wycieczki, po późnym obiedzie, powrócili
wieczorem zmęczeni, ale bardzo zadowoleni i w dobrych
ZSS
nastrojach do Stronia.

Zapraszamy wszystkich
chętnych do przekazania 1%.
W dniach 05, 12 i 26 kwietnia
(sobota), godz. 9:30-13:00
zapraszamy do Biblioteki
Miejskiej w Stroniu Śląskim,
gdzie bezpłatnie wypełnimy za
Państwa PIT.
Rada Rodziców Zespołu
Szkół Samorządowych
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „ BRYLANT ”
Krwiodawstwo – akcja
społeczna mająca na celu
pozyskiwanie krwi od osób
zdrowych na rzecz osób
potrzebujących krwi lub jej
składników. Odbiorcami są
szpitale, kliniki oraz instytuty
dokonujące skomplikowanych
operacji, przeszczepów i
innych
zabiegów,
do
przeprowadzania których
krew jest niezbędna. Krew
jest pobierana od pełnoletnich
zdrowych osób, które
zadeklarują swoją dobrą wolę. Krwiodawstwo w Polsce jest
oparte na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi.
Każda osoba, która chociaż raz oddała krew lub jej składniki
otrzymuje tytuł Honorowego Dawcy krwi.
Krew pobierana jest od dawców krwi w Regionalnych Centrach
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) i Oddziałach terenowych
– w naszym przypadku jest to Kłodzko szpital główny. Centra te z
kolei dzięki życzliwości wielu instytucji w naszym przypadku jest
to Centrum Edukacji Turystyki i Kultury (CETiK) organizują
wyjazdowe akcje pobierania krwi na terenie całej Polski. W ten
sposób możliwość oddania krwi mają te osoby, które z różnych
przyczyn nie mogą przyjechać do RCKiK lub Oddziałów
Terenowych. Donację poprzedza szereg badań: przebytych
chorób (kwestionariusz), morfologia (szczegółowość badania
zależy od rodzaju donacji) i badanie wstępne przeprowadzane
przez lekarza.
WYDARZENIA W STRONIU ŚLĄSKIM
Przywileje i ulgi dla honorowych dawców krwi.
Krwiodawstwo jest oparte na zasadzie dobrowolnego i ● 2 i 16 kwietnia 2014 r. - zajęcia Uniwersytetu III Wieku w
bezpłatnego oddawania krwi. Tytuł „Honorowy Dawca Krwi”
CETiKu. Zajęcia odbywają się bezpłatnie w środy w godz.
przysługuje osobie, która została zarejestrowana w jednostce
16.00-18.00. Zapraszamy mieszkańców gmin Stronie Śląskie i
organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew.
Lądek-Zdrój oraz turystów.
Krwiodawca nie otrzymuje za oddaną krew i jej składniki ● 6 kwietnia 2014 r. (niedziela) - Gminne Stoły Wielkanocne. W
pieniędzy, jednak aby docenić poświęcenie tych osób państwo
minionym roku w CETiKu oraz w hali namiotowej przy Centrum,
lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywileje.
zorganizowane zostały Powiatowe Stoły Wielkanocne, impreza
Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje zgodnie z
ciesząca się bardzo dużym powodzeniem zarówno wśród
przepisami:
wystawców jak i odwiedzających, w tym roku postanowiliśmy
- Posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o
zorganizować imprezę bardzo podobną do zeszłorocznej ale o
wartości kalorycznej 4.500 kcal ( tj. 8 czekolad).
randze gminnej. Zaproszamy wszystkich chętnych z Gminy
- Zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje się krew, i na czas
Stronie Śląskie, którzy zaprezentują stoły wielkanocne, wezmą
okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach
udział w konkursach związanych ze Świętami Wielkiej Nocy oraz
określonych w odrębnych przepisach.
zaprezentują stoiska tematyczne. Przygrywać będzie zespół
- Ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych na cele
Ludowy "Siekiereczki" oraz Kapela „Z Ulicy Hutniczej”.
krwiodawstwa. Podatnik, który w roku podatkowym oddał
Szczegóły dostępne w formie plakatu na stronie
honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla
www.cetik.stronie.pl oraz na tablicach informacyjnych.
honorowych krwiodawców. Odliczenie dokonuje się od dochodu ● 27 kwietnia 2014 r. (niedziela) - Rozpoczęcie sezonu
(przychodu). Wysokość ulgi zależy od ilości oddanej krwi.
rowerowego w Gminie Stronie Śląskie w ramach cyklu "Gmina
Wysokość ulgi odliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej
Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę". Start sprzed hali
honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik,
Strońskiego Parku Aktywności w Stroniu Śląskim o godz. 10.00
w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr
(spotykamy się o godz. 9.45). Wycieczka zakończy się
pobranej krwi, tj. przez 130 zł. Odliczenie z tego tytułu nie może
ogniskiem, na którym wśród uczestników zostaną rozlosowane
przekroczyć kwoty stanowiącej 6 % dochodu (w przypadku
nagrody. Udział jest bezpłatny. Prosimy o zabranie kasków.
„ryczałtowców” 6 % przychodu), wykazanego w zeznaniu.
Szczegóły dotyczące trasy wycieczki już wkrótce dostępne będą
Ustawa z dnia 26 07.1991 r. o podatku dochodowym od osób
w formie plakatów na stronie www.cetik.stronie.pl oraz na
fizycznych. – Ulotka Ministerstwa Finansów dotycząca „Ulgi
tablicach informacyjnych. Organizatorzy CETiK oraz SPA
podatkowej dla honorowych krwiodawców.
"Jaskinia Niedźwiedzia" Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim. Serdecznie
Ciąg dalszy w następnym numerze Wiadomości Lokalnych.
P. Dywański, CETiK
zapraszamy.
Jacek
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WARSZTATY W CETIK-U
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach
odbywających się w CETiKu:
● Warsztaty teatralne: poniedziałki 16.00 – 18.00 oraz
piątki w godz. 16.00 – 18.00. W warsztatach udział biorą dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum ze Stronia Śl.
Grupa teatralna działa pod nazwą „Młodzi teatralni”.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
● Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat,
zajęcia odbywają się we wtorki: I grupa w godz. 15.30 –
16.30. II grupa w godz. 16.30 – 17.30. Opłata za uczestnictwo
w zajęciach wynosi 25 złotych /miesiąc (cztery zajęcia).
● Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 5-10
lat: zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz.
15.30 – 17.00. Na zajęciach dzieci uczą się
kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny,
integrują się w grupie.
● Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów:
odbywają się w czwartki w godz. 15.30 – 17.00.
Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
● Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”:
zajęcia odbywają się w środy w godz. 16.00 –
18.00. Zajęcia bezpłatne. Zachęcamy osoby lubiące
śpiew oraz taniec do udziału w próbach zespołu.
● Zumba: wtorki w godz. 19.30 – 21.00 oraz
czwartki w godz. 19.30 – 21.00. Uczestnictwo w
zajęciach jest płatne - 1,5 godz. - 15 złotych, 1 godz.
10 złotych.
● „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia
odbywają się co dwa tygodnie w środę w godz.
16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne. Szczegółowa

informacja o terminach zajęć w biurze Centrum. Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie dwóch zdjęć wraz z
wypełnionym kwestionariuszem osobowym (kwestionariusz
osobowy można wydrukować ze strony www.cetik.stronie.pl).
● Balet w CETKu dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz powyżej 7 lat.
Zajęcia odbywają się w piątki w sali widowiskowej Centrum.
Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach organizowanych
przez CETiK dostępna jest na stronie www.cetik.stronie.pl lub pod
numerem telefonów: 74 8143 205 i 74 8143 242.
P. Dywański, CETiK

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu lutym 2014 r. strażnicy miejscy udzielili 15 pouczeń za wykroczenia porządkowe i 4 za wykroczenia drogowe. W okresie
tym nałożyli również 5 mandatów karnych kredytowanych za wykroczenia porządkowe oraz 6 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 24 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. Za spożywanie
napojów alkoholowych w miejscach niedozwolonych pouczyli 4 osoby natomiast mandatami ukarano 5 osób.
Strażnicy miejscy dokonali 9 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 uczestniczyli w spotkaniu, które miało miejsce 14.02.2014 r. w
Szkole Podstawowej. Spotkanie dotyczyło bezpiecznego zachowania się w czasie wypoczynku zimowego oraz sposobów spędzania
wolnego czasu.
Funkcjonariusze wykonali 2 wywiady środowiskowe dla Urzędu Skarbowego oraz udzielili 12 asyst (5 dla Policji, 5 dla OPS i 2 dla
Straży Pożarnej). Zabezpieczali rejon ul. Zielonej 8 w związku z uszkodzeniem dachu. W ramach kontroli wywozu odpadów
kontrolowali posesje w Starej Morawie. 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 oraz braku szczepień pouczyli 4 osoby.
Straż Miejska przypomina o obowiązku umieszczenia na nieruchomości tabliczki z jej numerem.
Nie dopełnienie tego obowiązku jest wykroczeniem w rozumieniu art 64 Kodeksu Wykroczeń za co grozi grzywna do
250 zł. Kontrole oznaczenia budynków będą prowadzone na bieżąco w trakcie codziennych patroli.
W miesiącu lutym funkcjonariusze przyjęli 24 zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców z prośbą o interwencję. W ramach akcji
„Bezpieczne ferie”, odbyli wspólnie z funkcjonariuszami Policji 17 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju i
bezpieczeństwa publicznego patrolując ulice miasta jak również przyległe miejscowości oraz zwracali uwagę na bezpieczeństwo dzieci
przebywających w naszej gminie w trakcie ich trwania.
Dodatkowo w trakcie wspólnych służb podejmowali 13 interwencji porządkowych, zabezpieczali 2 miejsca kolizji oraz doprowadzili na
przymusowe leczenie 1 osobę. W ramach prowadzonych „Niebieskich kart” dot. przemocy w rodzinie skontrolowali 2 rodziny.
Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 41 patroli z czego 29 pieszo i 12 samochodem.
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 CXIII

STR. 10

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu lutym 2014 roku odbyło się 8 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyło 7-8 osób, udzielono 24 porad.
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
Często słyszę pytanie „jak to się stało, że ja mam problem,
dlaczego?”. Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Czy istnieje
jednoznaczne i satysfakcjonujące wytłumaczenie? Proponuję
Państwu analizę faz rozwoju uzależnienia – być może tu
znajdziemy rozwiązanie.
1. FAZA TOWARZYSKA. To etap w którym znajduje się każdy
kto pije alkohol i nie jest od niego uzależniony. Jest to picie
akceptowane przez
społeczeństwo. Odkrywa się łatwość
poprawy swojego samopoczucia przez wypicie alkoholu.
Doświadcza się przyjemności, poprawy stanu psychicznego.
Uzyskuje się łatwość w kontaktach z innymi ludźmi, radość,
wyluzowanie, bycie „duszą towarzystwa”, poczucie własnej mocy
i wartości. W głowie koduje się pamięć, że wypicie alkoholu daje
ulgę. W związku z tym poszukuje się możliwości powtarzania
tego stanu. <<Było „fajnie” ? Tak, to chcę jeszcze>>.
Korzysta się więc z okazji, jeśli takowe się zdarzają. Jeśli
zdarzyła się „przerwa w życiorysie” to robi się z tego śmieszną
opowieść. Nadal jest świetnie. W tym czasie nie ma żadnych
strat - ani emocjonalnych ani fizycznych. Picie alkoholu
traktowane jest jako sposób zmiany uczuć z nieprzyjemnych na
przyjemne. Bagatelizuje się drobne problemy, które mogą się
pojawić.
2. FAZA OSTRZEGAWCZA. W tym etapie coraz częściej
poszukuje się okazji do picia, ponagla do szybszego wypijania
kolejek, pojawia się łapczywe picie, niepokój o alkohol, żeby go
nie zabrakło, zapewnianie sobie jego zapasu, czy wypijanie
alkoholu przed imprezą. Pojawia się poczucie winy i wstyd, za
swoje słowa i zachowania po wypiciu. Charakterystyczne jest
unikanie rozmów o piciu i jego skutkach, wybuchanie złością w
sytuacji, gdy ten temat zostanie poruszony.
Rośnie tolerancja na alkohol, co oznacza, że coraz więcej można
wypić. Następuje stopniowe tracenie kontroli nad piciem, coraz
częstsze upijania się. Niesie to za sobą trudności w odmawianiu
picia, jak i z zaprzestaniem picia. Następuje rozwój
psychologicznych mechanizmów uzależnienia.
3. FAZA KRYTYCZNA. Tu gwałtownie nasilają się powody i
okazje do picia, koncentracja na zdobywaniu i piciu alkoholu,
zapewnianie sobie alkoholu na zapas na drugi dzień, na tzw.
klina. Pojawiają się się ciągi, najpierw krótkie dwu-trzydniowe.
Po zakończeniu picia pojawiają się przykre objawy
abstynencyjne. Rośnie koncentracja życia na piciu. Postępuje

utrata kontroli nad piciem alkoholu. Pierwszy wypity kieliszek
rozpoczyna ciąg. Osoba pijąca myśli, jak usprawiedliwić swoje
picie, jak uniknąć przykrych konsekwencji picia. W tym czasie
zaniedbuje rodzinę, powoduje częste kłótnie i awantury w domu.
Zaczyna się kryzys w małżeństwie.
Osoba zaniedbuje swój wygląd, nie dba o prawidłowe odżywianie
się. Następuje pogorszenie stanu zdrowia, narastają liczne
konflikty z najbliższym otoczeniem, konflikty z prawem. Zaczyna
się picie w pracy, nieobecności początkowo usprawiedliwiane,
potem już „bumelki”, które skutkują zwolnieniem dyscyplinarnym.
Po wcześniejszej wysokiej tolerancji na alkohol, zaczyna się
obniżanie jej spadek, upijanie się mniejszymi ilościami alkoholu.
Powoduje to poszukiwanie przyczyn upicia się. Pojawia się
poczucie pustki i bezradności, wstyd i poczucie winy spowodowane
nadmiernym piciem i jego skutkami, a w efekcie wzrost
agresywnych zachowań, spadek poczucia własnej wartości. A to
już powód do dalszego picia.
4.
FAZA CHRONICZNA. W tym etapie picia nasilają się
wcześniej wymienione objawy, obniża się bardzo znacząco
tolerancja na alkohol, co oznacza, że mała dawka alkoholu
powoduje upicie się. Następują wielodniowe ciągi picia,
wyniszczenie organizmu, powikłania zdrowotne. W sytuacji braku
pieniędzy zaczyna się wynoszenie rzeczy i wymiana na alkohol. W
tym etapie występują zaburzenia funkcji seksualnych. Za
niepowodzenia w tej sferze osoba pijąca obwinia partnera,
posądza go np. o zdradę.
Następuje odrzucenie przez rodzinę, i najbliższe otoczenie,
postępuje psychodegradacja i wyniszczenie organizmu. Picie staje
się jedynym celem w życiu. Zaczyna się błędne koło, w którym po
okresie długotrwałego picia, przeżyciu kaca giganta występują
przerwy w piciu, a potem ponownie ciąg picia i ... Wielkim
cierpieniem dla rodziny jest rozwój Zespołu Otella czyli
patologicznej zazdrości, która często kończy się tragicznie.
Niebezpiecznym schorzeniem jest polineuropatia alkoholowa,
psychozy alkoholowe (np. delirium), padaczka alkoholowa,
marskość wątroby.
Istotne jest postępujące osłabienie procesów myślowych otępienie. W chwilach ogromnego cierpienia pojawiają się myśli i
próby samobójcze, czasem pragnienie zapicia się na śmierć.
Następuje śmierć poprzez wyniszczenie organizmu w ogromnym
bólu i upokorzeniu.
Chorobę tę można zatrzymać. Lekarstwem jest terapia, a
lekarzem terapeuta. Wymaga to jednak chęci do zmiany. To
trudne, ale możliwe.
Każdego, kto odnajdzie w sobie takie pragnienie zapraszam na
spotkanie od poniedziałku do środy w godz. 17.00 do 20.00 w
Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Mickiewicza 2 na I piętrze. Tu
można uzyskać pomoc.
mgr Elżbieta Kordas, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień

SPP KRYSZTAŁ
W okresie przygotowawczym do sezonu SPP Kryształ rozegrał 4
mecze towarzyskie zwyciężając drużyny: KS Polanica 6:2, Śnieżnik
Domaszków 3:2, Zamek Trzebieszowice 10:1 oraz Polonię
Bystrzyca 2:1.
Zapraszamy na rozpoczęcie sezonu, które odbędzie się 30
marca (niedziela) o 15.00 na stadionie w Stroniu Śląskim meczem
z drużyną KS Bystrzyca Górna.
Przed meczem zostaną wręczone tytuły honorowych członków
SPP Kryształ dla Zbigniewa Lipkowskiego i Sławomira Bąka.
Ze sportowym pozdrowieniem Zarząd SPP Kryształ
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INFORMACJE Z KLUBU NARCIARSKIEGO ULKS „CZARNA GÓRA”
W dniu 5-03-2014 r. klub wziął udział w Mistrzostwach Polski
UKS-ów organizowanych w Stacji Narciarskiej Suche k. Poronina.
W klasyfikacji generalnej klub zajął 10 miejsce na 25 klubów
sklasyfikowanych. Szczególnie cieszyły indywidualne miejsca
naszych najlepszych zawodników: 2 miejsce Filipa Górskiego, 5
miejsce Borysa Lelonkiewicza, 8 miejsce Mikołaja Kaweckiego i 10
miejsce Michała Urbaniaka. Łącznie klub podczas zawodów
reprezentowało 16 zawodników. Wszystkim serdecznie
gratulujemy!
W dniu 9 marca 2014 roku odbyły się zawody organizowane
przez nasz klub o Puchar Czarnej Góry. Frekwencja dopisała i na
starcie stawiło się łącznie 60 zawodników. Dzięki wspaniałej
pogodzie udało się przeprowadzić dwa przejazdy slalomu giganta.
Nasz klub podczas rywalizacji wypadł bardzo korzystnie,
szczególnie cieszą miejsca medalowe najmłodszych członków
klubu, którzy są głodni sukcesów: 2 miejsce Adasia Zimki, 3
miejsce Tomka Kaweckiego, 6 miejsce Zuzi Urbaniak. Wśród starszych dziewczynek - 2 miejsce Aleksandry Motak, 3 miejsce Juli
Grędy, 7 i 8 miejsca Igi Barabas i Jagody Figurskiej, 1 miejsce Pawła Szoty wśród chłopców. Także starsze roczniki zapunktowały, w
roczniku 2002-2003 3 i 4 miejsca Oliwi Figurskiej i Jany Fuglińskiej, 2 miejsce Mikołaja Kaweckiego, 5 miejsce Michała Nasiadki. W
roczniku 2000-2001 od 2 do 6 miejsca zajęli: Filip Górski, Borys Lelonkiewicz, Jakub Gręda, Wojciech Głuszczyński i Krzysztof
Podłowski.
W kategorii gimnazjalistów 2 miejsce wywalczyli Natalia Piękoś i Michał Urbaniak. W kategorii seniorów triumfowali: Kalina Gogała i
Damian Mróz. Rodzeństwo Damian i Julia Mróz „wykręcili” najlepsze czasy zawodów, spośród wszystkich startujących mężczyzn i
kobiet.
Po zawodach uczestnicy zintegrowali się przy ognisku piekąc kiełbaski, a niespodzianką była wata cukrowa serwowana przez rodziców
dzieci z naszego klubu.
Lech Kawecki
ulksczarnagora@poczta.fm

ORLIK — SEZON ROZPOCZĘTY

KĄCIK SENIORA

Rozpoczęcie sezonu na Orliku termin: 5 kwiecień
2014 godz. 11:00.

W dniu 21.01.2014 r. w Biurze Związku Emerytów
odbyło się spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Otwarty turniej piłki nożnej - dla młodzieży i dorosłych,
Uczestnicy spotkania przy kawie, herbacie i cieście
a dla najmłodszych wyścigi na torze z przeszkodami.
opowiadali o swoich ukochanych wnuczętach.
Dla uczestników przewidziano upominki i nagrody. Zapisy u animatorów na
04.03.2014 r. w gościnnym „Dworku Galosa”
Orliku.
odbył się wieczorek taneczny na zakończenie
Tomasz Walęciak — Animator
karnawału – tradycyjny „Śledzik”. Wieczorek był
składkowy, uczestniczyło w nim 50 osób. Do tańca
przygrywał DJ P. Julian Margowniczy. Wszyscy bawili
się doskonale.
Zarząd Związku zorganizował 08.03.2014 r. w
„Zajeździe u Prezesa” spotkanie Pań z okazji „Dnia
Kobiet”. Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej
atmosferze. Stwierdziłyśmy, że takie spotkanie jest
nam Kobietom potrzebne. Ustaliłyśmy, że będzie to
impreza cykliczna odbywająca się co roku pod nazwą
„Marcówka”.
Przypominamy, że w biurze Związku wydawane są
zaświadczenia na ulgowe przejazdy PKP. Dla
członków Związku zaświadczenia wydawane są
bezpłatnie natomiast dla pozostałych osób
uprawnionych do otrzymania takiego zaświadczenia zaświadczenia wydawane są odpłatne.
Biuro Związku jest w budynku przy ul. Mickiewicza 2
czynne jest w każdy czwartek w godz. 10°° - 12°°.
Zapraszamy.
Krystyna Szuber - Przewodnicząca
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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: 8, 22 kwiecień oraz
6, 20 maj.

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 7 kwietnia 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
● dnia 5 maja 2014 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w
Stroniu Śląskim.
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 16:00-17:00
1 kwietnia 2014 roku dyżur w biurze pełni Magdalena Laskowska.

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
Tel. 74 811 77 17 Faks 74 811 77 32
e-mail: promocja@stronie.pl
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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.

