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W TYM NUMERZE:
„ORLIK LEKKOATLETYCZNY”

Informujemy, że Gmina Stronie Śląskie w
2014 r. otrzyma dofinansowanie na budowę
„orlika lekkoatletycznego”. Wysokość
dofinansowania to 300 tys. zł.
„Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” to
program realizowany od ubiegłego roku na
terenie województwa dolnośląskiego. Wg.
planu, do 2015 r. w regionie powstanie ok.
45 nowoczesnych obiektów sportowych. W
2013 r. powstało 16 ogólnodostępnych
„orlików lekkoatletycznych”, a to nie koniec rozbudowy infrastruktury sportowej.
W ramach programu powstają nowoczesne, bezpieczne i ogólnodostępne obiekty
lekkoatletyczne wyposażone w 4-torową bieżnię lekkoatletyczną o obwodzie 200 metrów;
6-torową bieżnię do sprintu o długości 100 lub 60 m; skocznię w dal o wymiarach 2,75 x 10
m z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40 metrów. Możliwe jest również zagospodarowanie
płyty wewnątrz bieżni na boisko do piłki nożnej z trawą naturalną
lub boisko
wielofunkcyjne.
Szacunkowy koszt budowy jednego kompleksu w ramach programu „Dolny Śląsk dla
Królowej Sportu” to około 600 tys. zł. Połowa tej kwoty to dotacja Województwa
Dolnośląskiego. Resztę dopłacą samorządy. Samorząd województwa zdecydował, że do
2015 r. przeznaczy na ten cel 15 mln zł.

KONKURS POLSKA PIĘKNIEJE
7 CUDÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Wybierz swój projekt, zagłosuj na CETiK - kategoria rewitalizacja.
Oddaj swój głos przez stronę internetową polskapieknieje.gov.pl.
Głosy można oddawać do 2 maja!
Zapraszamy do głosowania w VII edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy
Europejskich". Wybierz najlepszy projekt z dziedziny rozwoju turystyki,
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji.
Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury
w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6.

ALKOHOL - OPŁATA II RATA
Przypominamy, że z dniem 31 maja upływa termin zapłaty za II ratę zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto
bankowe Gminy Stronie Śląskie lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Gospodarczego
Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.
Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające
na dzień 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego.
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat ponieważ w przypadku niedokonania wpłaty w
wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają.
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości, stanowiące własność Gminy
Stronie Śląskie:
Lp.

Położenie

Nr i pow.
działki w
m2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowania

1.

Stronie Śląskie

554/115

2.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

40
554/116

3.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

40
554/117

Przeznacza się dla
nowej
zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi
(symbol
z
planu
M.14.MWU)

4.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

40
554/118

Nieruchomość niezabudowana, wchodząca w skład
kompleksu dziesięciu boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie
z projektem budowlanym i
wydanym pozwoleniem na
budowę boksu garażowego
o pow. zabudowy 23 m 2.

5.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

6.

Cena
wywoławcza
w przetargu
w PLN brutto
6 000,00

Kwota
wadium
w PLN

Termin przetargu
godz.

600,00

9.05.2014 r.

6 000,00

600,00

8:30
9.05.2014 r.

6 000,00

600,00

9:00
9.05.2014 r.

6 000,00

600,00

9:30
9.05.2014r.

40
554/119

6 000,00

600,00

10:00
9.05.2014 r.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

39
554/120

6 000,00

600,00

10:30
9.05.2014 r.

7.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

39
554/121

6 000,00

600,00

11:00
9.05.2014r.

8.

ul. Morawka
Stronie Śląskie

39
554/122

6 000,00

600,00

11:30
9.05.2014 r.

ul. Morawka

39

12:00

Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 9 maja 2014 r. od godz. 8:30 do 12:00 (co 30 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr …” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium
wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
4. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Lp.

1.

2.

Położenie

Numer i
pow. działki w m2

Stronie Śląskie

554/101

ul. Morawka 39

915

Stronie Śląskie

554/101

ul. Morawka 39

915

Numer lokalu
mieszkalnego
Przeznaczonego do remontu
i adaptacji
7

14

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego
wm2

Cena
wywoławcza
w PLN

43,40

Wysokość udziału w
częściach wspólnych
budynku i w prawie
własności działki
wm2
5,95%

Kwota
wadium
w PLN

6,85

54,44

37 700,00

1 900,00

43,20
8,10

6,08%

37 500,00

1 900,00

Data
przetargu
godzina
9.05. 2014 r.

55,63

12:30
9.05.2014 r.
13:00

● W ramach remontu i adaptacji wszystkie inst. należy wymienić (ze względu na zużycie oraz na brak indywidualnych urządzeń
pomiarowych zużycia wody i energii elektrycznej). Wszystkie te prace przyszli właściciele będą wykonywać na własny koszt zgodnie
z wymogami prawa budowlanego.
● Przyszli właściciele lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu i adaptacji zobowiązani są do umożliwienia przeprowadzenia
przez ich lokale pionów inst. sanitarnej, wodnej gazowej i elektrycznej.
● Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej będzie odbywał się drogą
wewnętrzną - działka nr 554/99, położoną w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka, stanowiącą własność Gminy Stronie Śląskie, objętą
księgą wieczystą KW nr SW1K/00044000/9.
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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Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 9 maja 2014 r. w w/w 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 „Morawka 39-lokal nr..” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 5 maja 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium wpłacone
przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta od
zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
4. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel.74 811-77-15 lub 41.

STOŁY WIELKANOCNE

STYPENDIA BURMISTRZA

Tradycją lat ubiegłych KGW Stronie Wieś uczestniczyło w XVII spotkaniach
Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Wystawiając swój stół z
przepięknie udekorowanymi potrawami. Brały również udział w Konkursie Palm
zdobywając I nagrodę (na 15 uczestniczących).
Następnego dnia Panie z KGE reprezentowały Sołectwo Stronie
Wieś na I Gminnych Prezentacjach Stołów Wielkanocnych,
wystawiając swoje potrawy świąteczne oraz ciasta własnego
wypieku. W Niedzielę Palmową, nie tracąc kondycji wzięły także
udział w konkursie palm oraz pisanek w Polanicy Zdroju. Mimo
dużej konkurencji, palmy wielkanocne wystawiane przez koleżanki
zajęły dwa pierwsze miejsca.

Burmistrz Stronia Śląskiego, na podstawie
Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Stroniu
Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad, trybu przyznawania,
pozbawiania oraz wysokości stypendiów
sportowych, oraz Uchwały Nr III/10/10 Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010
r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów
naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów,
przyznał stypendia sportowe, naukowe i
artystyczne. Stypendia zostały przyznane na okres
od marca do czerwca 2014 r. Wysokość stypendium
wynosi od 50,00 do 100,00 zł miesięcznie.
Wśród stypendystów znaleźli się: Ciura
Aleksandra, Czerhoniak Karolina, Jamróz Remigiusz,
Maczkowska Julia, Lizurej Katarzyna, Lizurej
Tomasz, Radoń Nela, Rutowicz Sabina, Smolarczyk
Paulina, Soroko Aleksandra, Soroko Małgorzata,
Wellmann Aleksandra.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy
tak wysokich średnich semestralnych oraz osiągnięć
na szczeblach sportowych.

KGW Stronie Wieś

VIII EDYCJA "DZIAŁAJ LOKALNIE"
Ruszyła VIII edycja
"Działaj
Lokalnie".
Do 16 maja można
składać wnioski o dofinansowanie projektów w raPROGRAM USUWANIA AZBESTU Z TERENU
mach Programu Działaj Lokalnie realizowanego
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Jego
celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, która
Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu
realizując ciekawe przedsięwzięcia ma dbać o dobro
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Stronie
wspólne. W konkursie grantowym mogą brać
Śląskie w roku bieżącym kontynuuje usuwanie (demontaż,
udział: organizacje pozarządowe, oraz grupy inicjapakowanie i utylizację) wyrobów zawierających azbest.
tywne /nieformalne działające przy instytucjach
Zgłoszenia pisemne nieruchomości należy składać w Urzędzie
publicznych takich jak: szkoły, domy kultury, biblioMiejskim, w Biurze Obsługi Klienta, w terminie do 31-05-2014.
teki, kluby sportowe, gminy, etc. Wnioski mogą być
Zgłoszenie powinno zawierać adres nieruchomości, nr działki i
składane jedynie za pośrednictwem generatora
obręb geodezyjny, szacowaną ilość azbestu do usunięcia, proponowany termin w n i o s k ó w
dostępnego
na
stronie
usunięcia pokrycia dachowego, kontaktowy nr telefonu.
www.system.dzialajlokalnie.pl. Więcej informacji o
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Przestrzennej, konkursie na www.flms.pl. Zachęcamy do skorzyInfrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska, tel. 74 811 77 20.
stania z możliwości dofinansowania ciekawych dziaL. Kawecki, UM w Stroniu Śląskim
łań!
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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WIZYTA MALTAŃSKIEJ SŁUŻBY MEDYCZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
W dniach od 22-28.03.2014 r. po raz kolejny w Stroniu Śląskim gościliśmy
przedstawicieli Maltańskiej Służby Medycznej z miejscowości Rhauderfehn w Niemczech.
Tym razem w ramach pomocy maltańskiej Wojewódzkie Centrum Psychiatrii
Długoterminowej oraz mieszkańcy naszej Gminy zostali obdarowani sprzętem
rehabilitacyjnym tj. wózkami inwalidzkimi, chodzikami, kulami i sprzętem medycznym,
a także opatrunkami, pampersami, itp.
Goście z Niemiec zostali zaproszeni na spektakl teatralny w WCPD wystawiony przez
grupę teatralną „Magia Szaleństwa” składającą się z pensjonariuszy naszego Centrum.
Mamy nadzieję, że nie była to ostania wizyta Maltańskiej Służby Medycznej w Stroniu
Śląskim. Sprzęt przekazany przez Maltańczyków będzie na pewno dobrze wykorzystany
i będzie służył osobom potrzebującym. Dziękujemy Maltańskiej Służbie Medycznej za
bezinteresowną pomoc.
G. Janiszewska, WCPD

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT”
Zgodnie z moim zobowiązaniem z poprzedniego numeru NS
zamieszczam ciąg dalszy przywilejów i ulg dla honorowych
dawców krwi. Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje:
- Zwrot kosztów dojazdu do najbliższego punktu poboru krwi –
zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej
służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet
i innych należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby
krwi.
- Krwiodawca może uzyskać bezpłatne wyniki badań
laboratoryjnych – o tym, że będziemy chcieli wyniki badań
najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w
czasie badania poziomu hemoglobiny.
- Karta identyfikacyjna grupy krwi – krewkarta - każdy dawca,
który kilka razy (trzy razy) oddał krew, w niedługim czasie

otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną
grupy krwi. Szczegółowe zasady wydawania krewkarty określają
wewnętrzne przepisy centrów.
Z żałobnej karty: ósmego kwietnia na cmentarzu w
Bolesławowie pożegnaliśmy naszą koleżankę Elżbietę Praczyk lat
38. W głębokim smutku pozostali mąż i dwójka dzieci w wieku 13
i 6 lat, no i oczywiście krwiodawcy. Była Honorowym Dawcą Krwi,
oddała 21 litrów najcenniejszego leku jakim jest krew. Była osobą
nietuzinkową, zawsze uśmiechnięta wesoła i miała dla każdego
dobre słowo. Nie potrafiła przejść obojętnie obok osoby
potrzebującej pomocy. Bywało, że zapominała wtedy o sobie.
Będziemy zawsze Cię pamiętać Elu.
Jej ziemska wędrówka znalazła swój kres. Mówi się, że wszyscy
krwiodawcy to jedna rodzina – więc żegnaj siostro.
Jacek

60-LECIE POWSTANIA KOŁA ŁOWIECKIEGO „ŚNIEŻNIK”
12 kwietnia 2014 roku w Dworku Galosa w Stroniu Śląskim rozpoczęły
się obchody 60-lecia powstania Koła Łowieckiego „Śnieżnik” w Stroniu
Śląskim. W uroczystym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyli Burmistrzowie
Stronia Śląskiego i Lądka Zdroju Zbigniew Łopusiewicz, Kazimierz
Szkudlarek, prezesi zaprzyjaźnionych Kół Łowieckich Maciej Augustynik i
Paweł Soboń, członek Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisław Skrobotun i
wielu innych gości. Po zakończeniu obrad odbyła się biesiada łowiecka.
Koło Łowieckie „Śnieżnik” w Stroniu Śląskim powstało w 1954 roku.
Założone zostało przez grupę oficerów Wojska Polskiego pełniących służbę
w Sanatorium Wojskowym w Lądku Zdroju. Pierwszym prezesem zarządu
został Józef Nobis, łowczym Edmund Babicz.
W 1956 roku Koło liczyło 11 członków, byli to wyłącznie żołnierze
zawodowi i nosiło nazwę Wojskowe Koło Łowieckie nr 498. W 1959 roku
po wydzierżawieniu obwodu łowieckiego nr 239 w masywie Śnieżnika o
powierzchni 5820 ha przyjęło nazwę Wojskowe Koło Łowieckie „Śnieżnik”
przy Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Lądku Zdroju.
W połowie lat 70-tych zmieniły się przepisy w sprawie szacowania i
płacenia odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach
rolnych przez zwierzynę. Koło nie wytrzymało obciążeń finansowych i
zdało 3 posiadane obwody. Przez 8 lat Koło nie posiadało żadnego
obwodu łowieckiego i dopiero w 1984 roku odzyskało dzierżawiony
wcześniej obwód leśny nr 72 obecnie 371 o powierzchni 4014 ha na
którym prowadzi gospodarkę łowiecką do dnia dzisiejszego.
W 1990 roku po raz kolejny zmieniły się przepisy o szacowaniu i
wypłacie szkód łowieckich. Ówczesny Zarząd Koła podał się do dymisji, a
wielu członków Koła zrezygnowało z łowiectwa nie wytrzymując obciążeń
finansowych. Żeby zapobiec bankructwu i zdaniu obwodu łowieckiego 17
członków Koła opodatkowało się wpłacając do kasy Koła znaczne kwoty by
wypłacić odszkodowania łowieckie i zapobiec rozwiązaniu Koła. Walne
Zgromadzenie wybrało nowy zarząd w składzie Tadeusz Barzycki – prezes,

Leszek Chałupnik – łowczy, Zenon Makowczyński –
skarbnik i Zbigniew Głuszczyński – sekretarz. Walne
Zgromadzenie zmieniło też nazwę na Koło Łowieckie
„Śnieżnik” w Stroniu Śląskim.
W 2004 roku Koło Łowieckie „Śnieżnik” w Stroniu
Śląskim obchodziło jubileusz 50 – lecia. Na placu spotkań w
Nowym Gierałtowie odbyła się uroczysta msza połączona z wręczeniem
przez Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w
Wałbrzychu Andrzeja Tetke sztandaru dla Koła, ufundowanego przez
myśliwych, społeczeństwo i instytucje w dowód uznania za dorobek na
niwie łowiectwa.
Od 2005 roku Koło uczestniczy w organizowanej przez miesięcznik
Łowiec Polski, Polski Związek Łowiecki, Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska ogólnopolskiej akcji „Ożywić Pola”. Do akcji myśliwi rokrocznie
angażują kilkuset uczniów i dzieci ze szkół w Stroniu Śląskim, przedszkoli
w Stroniu Śląskim i Bolesławowie oraz przedstawicieli kilkunastu instytucji.
W akcji biorą też udział szkoły i instytucje z Czech.
W 2005 i 2011 roku Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte
została zwycięzcą tej akcji, a w 2012 roku była trzecia w Polsce.
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W 2010 roku po raz drugi w historii zawisła nad Kołem groźba treściwej oraz 2 tony soli lizawkowej. Na terenie obwodu posiadamy 7
bankructwa, zdaniem obwodu łowieckiego, w konsekwencji jego dużych paśników, 50 lizawek.
rozwiązaniem. Drastycznie wzrosły szkody łowieckie do ponad 80 tysięcy
Na co dzień Koło współpracuje z Nadleśnictwem Lądek Zdrój, gminami
złotych, brak było środków na wypłacenie szkód łowieckich. Na Walnym Stronie Śląskie i Lądek Zdrój, szkołami, przedszkolami i miejscowym
Zgromadzeniu myśliwi podjęli ponownie uchwałę o opodatkowaniu się by społeczeństwem na rzecz ochrony środowiska naturalnego, hodowli i
zapłacić szkody. Koło na dzień dzisiejszy jest w stabilnej sytuacji ochrony zwierzyny oraz umiłowania ojczystej przyrody.
finansowej.
Z okazji obchodu rocznic organizuje wystawy łowieckie, prowadzi
Obecnie Koło liczy 31 członków i 2 stażystów, kieruje nim Zarząd w działalność charytatywną przeznaczając darowizny na cele społeczne,
składzie Tadeusz Barzycki – prezes, Zbigniew Frodyma – łowczy, Zenon zwłaszcza związane z łowiectwem jak chociażby na kościółek myśliwych w
Makowczyński – skarbnik i Janusz Kruszewski – sekretarz. Najstarsi stażem Karpowie, fundacje sztandarów, konkursy sygnalistów. Poczet
myśliwi to są Tadeusz Barzycki – 33 lata w Kole, Zdzisław Bryg – 30 lat, sztandarowy Koła wystawiany jest w szeregu uroczystości
Zenon Makowczyński 27 lat i Zbigniew Głuszczyński 27 lat.
organizowanych przez władze okręgowe PZŁ i Koło.
Gospodarkę łowiecką od ponad 30 lat Koło prowadzi na 1 leśnym
Od 1990 roku Koło prowadzi kronikę, która prezentowana była na
obwodzie łowieckim o powierzchni 4014 ha położonym w granicach gmin licznych wystawach między innymi w Kłodzku z okazji obchodów 90-lecia
Stronie Śląskie i Lądek Zdrój.
Polskiego Związku Łowieckiego. Koło za swoją działalność odznaczone
Koło co roku na zagospodarowanie obwodu, zimowe dokarmianie i zostało „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej”, medalem „Zasłużony dla
zapobieganie szkodom łowieckim wydaje ponad 30 tyś złotych. Wykłada Łowiectwa Wałbrzyskiego”.
Tadeusz Barzycki, prezes Koła Łowieckiego
między innymi 20 ton paszy objętościowej suchej, 30 ton soczystej, 10 ton

KWIETNIOWE TARGI TURYSTYCZNE
W kwietniu wypoczynek w okolicy Stronia Śląskiego promowany był na trzech imprezach
targowych.
Pracownicy Urzędu Miejskiego tj. Anna Sporek i Monika Ciesłowska wraz z pracownikiem SPA
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o. Bogdanem Birówką w dniach 5-7.04. promowali Stronie Śląskie na
gminnym stoisku promocyjnym „Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie - Gmina Stronie Śląskie” na XIX
Targach Turystyki i Wypoczynku LATO w Warszawie.
Natomiast w dniach 11-14.04. pracownik Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury Natalia Gancarz
reprezentowała naszą okolicę na stoisku Ziemi Kłodzkiej
na Gdańskich Targach Turystycznych GTT.
W tym samym czasie, Panie z Agroturystycznego
Stowarzyszenia Masywu Śnieżnika, jak co roku,
promowały naszą okolicę na VI Międzynarodowych
Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL
w
Kielcach
(najważniejsza
wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną
z obszarów wiejskich Polski i Europy).
Na wszystkich imprezach dostępne były wydane przez Gminę w latach 2013/2014
materiały promocyjne (mapy, przewodniki, foldery, ulotki informacyjne), a także materiały przekazane przez gestorów bazy
noclegowej. Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród - SPA Jaskini Niedźwiedziej Sp. z o.o. oraz Pani Małgorzacie Szczepanek „Gościniec pod Czeremchą” w Starej Morawie.
M. Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim

NOWY PRZEWODNIK ROWEROWY
Od kwietnia br. dostępny jest nowy przewodnik rowerowy. Przewodnik został wydany aby promować
turystykę rowerową we wszystkich miejscowościach Gminy Stronie Śląskie. Zawiera mapki, profile
wysokościowe i opisy wszystkich oznakowanych w terenie szlaków rowerowych (9 gminnych – oznakowanych
numerami 5721-5729, 8 krajowych – oznakowanych kolorami, szlak międzynarodowy ER-2 oraz trasy typu
downhill i freeride w Parku Rowerowym "Czarna Góra" w Siennej), a także informator praktyczny. Przewodniki
dostępne są w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, w PTTK przy ul. Kościuszki, w SPA Jaskinia Niedźwiedzia
Sp. z o.o. (budynek basenu) oraz w pok. 11 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim. Jego wersję elektroniczną
umieścimy na www.stronie.pl i www.cetik.stronie.pl. Przewodnik będzie także dostępny w informacji
turystycznej w Kłodzku. Przekazany też zostanie organizacjom i instytucjom zajmującym się kolarstwem
górskim w Polsce (kadra trenerska Polskiego Związku Kolarstwa, akademickie sportowe kluby kolarskie, itp.).
Górskie szlaki rowerowe, ze względu na duże deniwelacje i nierówne nawierzchnie nie należą do łatwych i
polecane są osobom o dobrej kondycji fizycznej. Niemniej, także rodziny z dziećmi i początkujący rowerzyści
mogą z powodzeniem zaplanować wspaniałe wycieczki! Nagrodą za trudy podjazdów są piękne widoki na góry
i długie zjazdy! Zachęcamy do zapoznania się z
przebiegiem górskich szlaków rowerowych w naszej
gminie.
M. Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE. PROJEKT „DWA KOŁA” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ, OŚ IV LEADER W RAMACH DZIAŁANIA 413 „WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013 W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW. INSTYTUCJA
ZARZĄDZAJĄCA PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 – MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Poranek z Andersenem
Dnia 08.04.2014 r. w
zaczarowany
świat
Andersena zawitała klasa
IIIa wraz ze swoją panią
Aleksandrą Dumańską.
Każdy mógł dzisiaj wcielić
się w postać ze znanych
utworów baśniopisarza.
Bawiliśmy się rozwiązując
kolejne zagadki i stawiając
czoła wielu zabawnym
wyzwaniom.
Barwny
korowód postaci bajkowych wyruszył przed bibliotekę, by
posadzić dwa kolejne drzewka. Wierzby o imionach Gerda i Kay
powitane zostały radosnymi piosenkami wyśpiewanymi przez
męski oraz damski chórek. Dużo śmiechu było w czasie śpiewania
„Sto lat” w ojczystym języku pisarza. Po wszystkich zmaganiach
nastała najbardziej wyczekiwana chwila - degustacja
czekoladowego tortu i rozdanie nagród.
Spektakl pt. „Czerwony Kapturek”
W sobotni poranek dnia 12-04-2014 r. grupa przedszkolna
"Sowy" zaprezentowała swoim bliskim spektakl pt. "Czerwony
Kapturek" na podstawie "Bajek Samograjek" Jana Brzechwy. W
przedstawieniu wykorzystaliśmy papierowy teatrzyk i lalki
podarowane przez Akademię Wyobraźni. Dzieci z wielkim

przejęciem i zaangażowaniem odegrały
swoje role. Wielkie brawa dla pani
Doroty Brandiuk za perfekcyjne
przygotowanie dzieci. Szczególne
podziękowania należą się również
kreatywnym
rodzicom,
którzy
przygotowali przepiękne kostiumy dla
swoich pociech. Barwnym akcentem
naszego spotkania była prezentacja
wesołych czapek przez pana Jana
Florowskiego. Nasi milusińscy zebrali
gorące oklaski oraz zostali obdarowani
słodkościami. W imieniu pani dyrektor
Celiny Chęć - Drańczuk serdecznie dziękujemy za zakup biletów
na spektakl. Zebrana kwota przeznaczona zostanie na sztandar
dla Przedszkola Miejskiego.
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla osób 50 +
We wtorki w godz. 13.00 - 14.00 serdecznie zapraszamy na
szkolenia komputerowe dla początkujących prowadzone przez
panią Małgosię Bednarek - Latarniczkę Polski Cyfrowej Równych
Szans. Kurs organizowany jest w ramach projektu COMPUTER &
COACH, czyli CYFROWE BUTY DO ŚWIATA INTERNETU. Pani
prowadząca w bardzo interesujący i przystępny sposób
wprowadza kursantów w tajniki poruszania się po sieci.

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA

SZKOŁA PODSTAWOWA

A. Witczak

● 25 marca w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty ● WIZYTA KSIĘDZA BISKUPA ADAMA BAŁABUCHA W

●

●

●

●

SZKOLE PODSTAWOWEJ
muzyczne w ramach projektu „Tęczowe Talenty Przedszkolaka”
24 marca 2014 r. Szkołę Podstawową odwiedził ks. Bp Adam
„Nauka gry na instrumencie muzycznym” prowadzone przez
Bałabuch
razem z ks. Ryszardem Szulem. Uczniowie z klasy II c
instruktora. Dzieci podczas warsztatów ćwiczyły grę na różnych
razem z wychowawczynią p. Anitą Mrozek przygotowali
instrumentach według uznania, miały okazję spróbować gry na
przedstawienie o życiu i działalności św. Stanisława Kostki.
keyboardzie, bębnach, marakasach, grzechotkach świetnie się
Goście obejrzeli przedstawienie razem z uczniami ze szkoły,
przy tym bawiąc.
następnie ks. biskup porozmawiał z nimi oraz z gronem
29 kwietnia o godz. 14.00 odbędzie się pierwsze spotkanie
pedagogicznym. Na koniec udzielił błogosławieństwa na dalszą
adaptacyjne dla dzieci, które dołączą do nas we wrześniu
naukę i pracę
2014 r., zapraszamy rodziców wraz ze swoimi pociechami na
● WIZYTA SPORTOWCÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
spotkanie, podczas którego Pani Ania i Pani Marta zorganizują
9 kwietnia 2014 r. do Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim
dzieciom zabawy pozwalające przełamać małe i duże smutki
przyjechali polscy sportowcy zimowych dyscyplin tj. Józef
oraz lęk przed nieznanym.
Łuszczek - mistrz świata w biegach narciarskich, zawodnicy:
27 kwietnia w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski i św.
Łukasz Rutkowski, Dawid Jarząbek, Paweł Chyc oraz trener
Maternusa w Stroniu Śląskim odbędzie się poświęcenie
przedszkolnego sztandaru. Serdecznie dziękujemy wszystkim
sponsorom.
Zorganizowaliśmy zbiórkę karmy
dla psów i kotów, podopiecznych
Fundacji „Pod psią gwiazdą w
Polanicy-Zdroju. Karma została
dostarczona do Fundacji 15
kwietnia.
30 kwietnia w ramach projektu
„Tęczowe Talenty Przedszkolaka”
odbędą się warsztaty teatralne „Tworzenie sztuki teatralnej”,
podczas których dzieci będą tworzyć przedstawienia,
przełamywać lęk przed wystąpieniami publicznymi i sprawdzać
M. Laska
się w roli aktorów.
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Józef Jarząbek z klubu sportowego TS „Wisła” Zakopane, którzy w
ramach ogólnopolskiej akcji „Doskonałe mleko w szkole” zachęcali
uczniów do zdrowego odżywiania się, dbania o zdrowie i kondycję
fizyczną. Zaprezentowali elementy treningu, obejrzeli
przygotowane na tę okazję pokazy dzieci z naszej szkoły i na
zakończenie rozdali autografy dla wszystkich uczniów.
● Akcję sadzenia drzew przed szkołą przeprowadziła klasa IV a
w ramach programu „Ożywić pola - rok trznadla”. Sadzonki
dostarczone zostały
przez Nadleśnictwo Lądek Zdrój,
organizatorzy - Halina Kulbicka, Dorota Jezierska, Jolanta Bogiel,
opieka - Ewa Kozłowska.

● Dnia 10 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim odbył się finał IX-go
Powiatowego Konkursu wiedzy o Zdrowiu i Pomocy
Przedlekarskiej.
Uczestniczyło w nim 20 uczniów ze szkół podstawowych z:
Ołdrzychowic Kłodzkich, Trzebieszowic, Lądka-Zdroju, Długopola
Dolnego, Polanicy-Zdroju oraz ze Stronia Śląskiego.
Konkurs objęty był Honorowym Patronatem Burmistrza Stronia
Śląskiego i PSSE Kłodzko.
Sponsorem nagród była Gmina Stronie Śląskie i Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej ze Stronia Śląskiego.
Laureaci to:
I miejsce: Wiktora Kaczmarek i Adam Fastnacht ze szkoły w
Lądku-Zdroju.
II miejsce: Oliwia Wyszkiewicz i Wiktor Zaręba ze szkoły w
Ołdrzychowicach Kłodzkich.
III miejsce: Filip Mól i Miłosz Janas ze szkoły w Lądku-Zdroju.

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
● Przewiduj! Unikaj! Reaguj” - postępowanie w
przypadku wystąpienia zagrożeń
Cele tej imprezy to m.in.
- kształtowanie świadomości potrzeby bezpieczeństwa
indywidualnego i zbiorowego,
- kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w
sytuacjach kryzysowych.
Po etapach wewnątrzszkolnych, w których wyłoniono grupy
trzyosobowe, reprezentacje spotkały się w finale w ZSS.
Przyjechało sześć drużyn: z Kłodzka, Lądka-Zdroju, Bystrzycy
Kłodzkiej i Nowej Rudy. Konkurs składał się z dwóch części:
pisemnej – trzeba było rozwiązać test i części praktycznej –
każda grupa losowała zagadnienia praktyczne z pierwszej
pomocy, które trzeba było zaprezentować przed licznym bo
siedmioosobowym jury. Po zaciętej walce oraz dogrywce
Komisja Konkursowa (przewodniczącym był p. Władysław
Wilczek z OMG ZOS PRD) ogłosiła wyniki:
I miejsce – Noworudzka Szkoła Techniczna w Nowej Rudzie,
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy
Kłodzkiej,
III miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowej Rudzie,
IV miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Lądku-Zdroju,
V miejsce – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim,
VI miejsce – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku
VII miejsce – Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy
Kłodzkiej.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe,
a szkoły dyplomy. Sponsorem nagród była Gmina Stronie
Śląskie.
Organizatorzy konkursu - p. I. Kolczyńska, p. E. Waszak i p.
K. Ziobro składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do propagowania wiedzy o
bezpieczeństwie pomagając w organizacji konkursu. Za objęcie
patronatem honorowym - Burmistrzowi Stronia Śl.,
Komendantowi Powiatowemu Policji w Kłodzku, Komendantowi
Straży Pożarnej w Stroniu Śl., Komendantowi Straży Miejskiej
w Stroniu Śl., Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Kłodzku. Dziękujemy również p. Annie Zając za pracę w
komisji, oraz Radzie Rodziców ZSS w Stroniu Śl.
Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom składamy gratulacje.

Sylwia Madejczyk

● " Młodzież Zapobiega Pożarom"
29 marca 2014 r., uczniowie ZSS w Stroniu Śl. wzięli udział
w eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, które odbyły się
w Nowej Rudzie. Rywalizacja odbyła się w dwóch grupach.
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Gimnazjum reprezentowali: Maciej Gondko z kl. II b, Anna
Maryniuk z kl. III c, Konrad Muzyka z kl. III c. Szkołę
ponadgimnazjalną reprezentowali: Jakub Pawlak z kl. I M,
Seweryn Pierzga z kl. I M, Tymoteusz Kalandik z kl. II M. Nasze
osiągnięcia to IV miejsce Jakuba Pawlaka i V miejsce Tymoteusza
Kalandika.
Opiekun drużyn p. E. Waszak wraz z uczniami składają
serdeczne podziękowania Komendantowi Straży Pożarnej w
Stroniu Śl. p. W. Wilczkowi, za zorganizowanie warsztatów
praktycznych i wykładów z zakresu wiedzy pożarniczej, które
bardzo wzbogaciły naszą wiedzę w tym zakresie. Dziękujemy
również Radzie Rodziców ZSS w Stroniu
Śl. za sfinansowanie transportu.
● Z wizytą w ''Jaskini Niedźwiedzia"
Dnia 20.03.2014, 103 uczniów ZSS w
Stroniu Śląskim zwiedziło Jaskinię
Niedźwiedzią w Kletnie w ramach lekcji
geografii.
Celem wycieczki było poszerzanie
wiedzy o regionie oraz utrwalenie
wiadomości o zjawisku krasowości.
Za umożliwienie tego przedsięwzięcia
dziękujemy SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o. o., p. M. Laskowskiej oraz
przewodnikom p. J. Nowak, p. J.
Czerkawskiemu, p. P. Zielińskiemu, p. A. Sawickiemu, p. A.
Juźwinowi. Organizatorzy A. Maczkowska, M. Wijatyk.
● Wizyta uczniów w Hotelu Gołębiewski
Dnia 27.03.2014 roku uczniowie z Zespołu Szkół
Samorządowych z klasy I K i III T wraz z opiekunami Panią
Renatą Kawecką i Panią Joanną Jasionowską pojechali na
wycieczkę edukacyjną w ramach projektu MKZ II na Dolnym

Śląsku. Wycieczka odbyła się do Karpacza, do Hotelu Gołębiewski.
Uczniowie skorzystali z hotelowego basenu i innych wodnych
atrakcji. Po basenie uczestnicy byli zaproszeni na obiad do
hotelowej restauracji. Po obiedzie odbyło się spotkanie z
menadżerem hotelu, który opowiedział o pracy w Hotelu
Gołębiewski oraz oprowadził nas po pięknych apartamentach
obiektu. Zwiedziliśmy salę balową na 400 par, luksusowy
apartament składający się z 3 sypialni oraz salę kinową na 400
osób. Po spotkaniu poszliśmy grać w kręgle a około godziny 16
pożegnaliśmy gościnne progi Hotelu Gołębiewski. Wycieczka była
bardzo udana, przybliżyła uczniom realia pracy w luksusowym
hotelu.
● S z ta n dar Ze s p o łu S z k ó ł
S am or ządowych w S tr oniu
Śląskim
Rada Rodziców Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim
pragnie serdecznie podziękować
Rodzicom, Uczniom, Pani Dyrektor,
Pedagogom i Pracownikom Zespołu
Szkół Samorządowych, Proboszczowi
Stronia Śląskiego Ks. Ryszardowi Szul,
Panu Henrykowi Majka, Pracownikom
sklepu "Biedronka" w Stroniu Śląskim i
w Lądku Zdroju, oraz wszystkim
naszym Darczyńcom za zaangażowanie się w akcję zbiórki
funduszy na zakup sztandaru dla Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.
Ceremonia przekazania oraz poświęcenia sztandaru odbędzie
się 1 września 2014 r. na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.
Uprzejmie informujemy, iż dzięki Państwa wsparciu nasz cel został
ZSS
osiągnięty.

WARSZATY W CETIK-U
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w
warsztatach odbywających się w CETiKu:
- Warsztaty teatralne: odbywają się
w poniedziałki w godz. 16.00 – 18.00 oraz
piątki w godz. 16.00 – 18.00. W
warsztatach udział biorą dzieci i młodzież ze
Stronia Śląskiego. Grupa teatralna działa pod
nazwą „Młodzi teatralni”. Uczestnictwo w
zajęciach jest bezpłatne.
- Warsztaty z tańca orientalnego: dla
dzieci w wieku 5-10 lat, zajęcia odbywają się
we wtorki: I grupa w godz. 15.30 – 16.30.
II grupa w godz. 16.30 – 17.30. Opłata za
uczestnictwo w zajęciach wynosi 25 złotych /
miesiąc (cztery zajęcia).
- Warsztaty Street Dance: dla dzieci i
młodzieży, odbywają się bezpłatnie raz w
miesiącu w sobotę w godz. 9.00 –
1 2. 00 .
I nf or m ac j a
o
t e r m in i e
najbliższych warsztatów dostępna będzie na
stronie internetowej oraz na facebooku Centrum.
- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 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.
S potkania
zespołu
ludowe go
„Siekiereczki”: zajęcia odbywają się w środy
w godz. 17.00 – 19.00 (od maja w piątki).
Zajęcia bezpłatne. Zapraszamy do udziału w
zajęciach nowe osoby.
- Warsztaty z baletu dla dzieci: odbywają
się w piątki od godz. 16.00 w dwóch
kategoriach - dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz
powyżej 7 lat. Karnet miesięczny (trzy zajęcia)
kosztuje 40 złotych.
- Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki w
godz. 19.30 – 21.00 oraz czwartki w godz.
19.30 – 21.00. Uczestnictwo w zajęciach jest
płatne - 1,5 godz. - 15 złotych, 1 godz. 10
złotych.
- „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia
odbywają się co dwa tygodnie w środę w
godz. 16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne.
Szczegółowa informacja o terminach zajęć w biurze Centrum.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie dwóch
zdjęć wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym
(kwestionariusz osobowy można wydrukować ze strony
www.cetik.stronie.pl).
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu marcu 2014 r. strażnicy miejscy udzielili 16
pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 16 za wykroczenia
drogowe. W okresie tym nałożyli również 16 mandatów karnych
za wykroczenia porządkowe i 7 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 26 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. Dodatkowo
objęli patrolem rejony ogródków działkowych i sklepów
sprzedających napoje alkoholowe w celu wyeliminowania osób
spożywających alkohol w ich rejonie.
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 rejonie
Zespołu Szkół Samorządowych wylegitymowano 6 nieletnich
(uczniów Gimnazjum), których skierowano na zajęcia.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie w dniu 27.03.2014 r. uczestniczyli w pracach komisji
Powiatowego Konkursu „Przewiduj! Unikaj! Reaguj!”
zorganizowanego przez Dyrekcję Zespołu Szkół Samorządowych
w Stroniu Śląskim.
Funkcjonariusze wykonali 13 wywiadów środowiskowych dla
Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miejskiego, udzielili 11 asyst dla
Policji, 1 dla Pogotowia Ratunkowego oraz 3 asysty dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach współpracy
z innymi podmiotami udzielili „pomocy prawnej” dla Straży
Miejskich w Białym Borze, Wałbrzychu i Wrocławiu (przesłuchanie
sprawców wykroczeń).
W dalszym ciągu prowadzili i prowadzą działania kontrolne
osób wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W
związku z puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 5 osób, a 4
właścicieli czworonogów ukarali mandatami karnymi.
W miesiącu marcu funkcjonariusze przyjęli 34 zgłoszenia
telefoniczne od mieszkańców z prośbą o interwencję.
Ponadto wspólnie z funkcjonariuszami Policji odbyli 26 patroli, w
trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie spokoju
i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas
patroli podejmowali 28 interwencji porządkowych, 1 osobę
nietrzeźwą odwieźli do miejsca zamieszkania, ujęli 2 osoby
poszukiwane listami gończymi. W ramach prowadzonych
„Niebieskich kart” dot. przemocy w rodzinie skontrolowali 1
rodzinę.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 51 patroli, z czego 30
pieszo i 21 samochodem.
J. Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej

PODZIĘKOWANIA
SKŁADAM WYRAZY SERDECZNEGO PODZIĘKOWANIA
DLA
WSZYSTKICH
ŻYCZLIWYCH
OSÓB,
KTÓRE WSPIERAJĄ I POMAGAJĄ MNIE I MOJEJ
RODZINIE W TRUDNYCH CHWILACH CHOROBY MOJEGO
MĘŻA.
WIESŁAWA CZEREUCHO
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu marcu 2014 roku odbyło się 9 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w
spotkaniu uczestniczyło 8 osób, udzielono 11 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
W poprzednim odcinku omówiłam pokrótce proces rozwoju
uzależnienia. Większość ludzi jest w przekonaniu, że alkoholik
jest chory na własne życzenie, że sam sobie jest winien.
Wielokrotnie słyszałam zarzut, że bronię alkoholików, że
przedstawiam ich jako biednych i skrzywdzonych, podczas kiedy
to oni właśnie krzywdzą. Tak, trudno jest pojąć to osobom
nieuzależnionym, nie znającym mechanizmów chorobowych.
Alkoholizm
już
w
1951
roku
zakwalifikowany został
jako problem
medyczny przez Światową Organizację
Zdrowia, a w 1956 roku uznany przez
Amerykańskie Towarzystwo Medyczne za
chorobę. Objawy tej choroby opisałam w
poprzednich odcinkach.
Alkoholizm przynosi straty zarówno
pijącemu, jak i otaczającym go osobom.
Cierpią obie strony. Winimy pijącego. Ale on
jest chory, chory na alkoholizm. Trudno żyć
jemu, jeszcze trudniej jego bliskim. Choroba
ta rozwija się podstępnie, powoli, początkiem jest przyjemność,
końcem cierpienie i straty, nienawiść otoczenia, często śmierć.
Nie jest moim zamiarem bronić uzależnionych, pragnę, żeby
ten problem pojmować wszechstronnie. Żeby niechęć nie
przesłoniła możliwości ratunku i zmiany dla tych osób. Choroba
to choroba – nie wybieramy jej. Alkoholikiem nie staje się na
własne życzenie, gdyż nie ma wyraźnych sygnałów dla pijącego,
że to już, że jest chory. Dopiero rozwód czy bezdomność są tym
dnem, od którego może się odbije, a może nie.
Choroba alkoholowa rozwija się i nie zatrzymana prowadzi do
śmierci. Gdyby decyzja o niepiciu była kwestią woli,
samozaparcia – nie byłoby wówczas problemem zaprzestanie
tegoż zapijania się. Alkoholik wielokrotnie przysięga sobie i
innym, że nigdy więcej… Jednak po jakimś czasie wraca do tego.
Od wielu lat zajmuję się pomaganiem w tym zakresie,
spotkałam wielu wartościowych ludzi, którzy nie poradzili sobie i
dziś albo nie żyją, albo nie wiedzą, że żyją. Czy dlatego, że tak
chcieli?
Dlaczego, pomimo, że alkoholik ponosi takie straty, że niszczy
po drodze wszystkich, których kocha, niszczy siebie samego –
pije nadal? Jak swoje picie widzi uzależniona osoba? Alkohol
jako substancja toksyczna uszkadza postrzeganie, zaburza
procesy myślowe, a to wpływa na jego zachowania.

Typowymi
sposobami
zniekształcania
rzeczywistości
są:
proste zaprzeczanie - zaprzeczanie oczywistym faktom (nie
jestem alkoholikiem, nie jestem pijany, mimo, że pije przez kilka
dni),
minimalizowanie - przyznawanie się tylko do pewnej części
(wypiłem tylko dwa piwka),
obwinianie - przenoszenie odpowiedzialności za picie na inne
osoby, okoliczności, sytuacje (to przez ciebie piję, gdybym go nie
spotkał, to bym nie wypił, upiłem się, bo zmieszałem alkohole),
racjonalizowanie - uzasadnianie, tłumaczenie własnego picia
(musiałem się wkupić w nowej pracy, wypiłem, bo bolał mnie
żołądek, jak tu nie wypić za zdrowie, nie mogłem odmówić
kumplowi - miał urodziny, gdybym nie pił, to mogliby pomyśleć, że
jestem kapusiem, wypiłem z nerwów),
intelektualizowanie - mówienie o uzależnieniu, nadużywaniu
alkoholu, jakby to nie dotyczyło siebie,
odwracanie uwagi - zmiana tematu rozmowy w celu uniknięcia
mówienia o piciu (jak wychowujesz dzieci, znowu hałasują
sąsiedzi),
fantazjowanie - nierealistyczne wyobrażenia na temat picia
(jedna setka mi nie zaszkodzi, mogę przestać pić, kiedy zechcę,
piwo bezalkoholowe mi nie zaszkodzi, już nie piję tak długo, więc
mogę się napić)
koloryzowanie
wspomnień
ubarwianie
przeszłości,
dopisywanie, czego nie było (byłem wodzirejem zabawy, byłem
wspaniałym ojcem, mimo że piłem, z kim ja to nie balowałem, to
była szampańska zabawa),
marzeniowe planowanie - tworzenie fantastycznych i naiwnych
wizji swojego życia, działań, w oderwaniu od realnej
sytuacji (zrobię karierę, pokażę wszystkim, na co
mnie stać, kiedy tylko coś postanowię, to będę to
mieć).
Opisane przejawy Mechanizmu Iluzji i Zaprzeczeń
powodują zniekształcenia w postrzeganiu problemów
wynikających z picia i pozwalają myśleć, że jeszcze
nie jest tak źle. Zniekształcenia te, kiedy mocno się
zakorzenią i rozrosną na inne dziedziny życia nie
związane tylko z piciem alkoholu, bardzo utrudniają,
a wręcz uniemożliwiają podjęcie decyzji o
trzeźwieniu. Dlatego tak ważne jest konfrontowanie
się z rzeczywistością. Jest to możliwe tylko z pomocą innych ludzi.
Myślę o Grupie Wsparcia, o Wspólnocie AA, o Klubie Abstynenta.
Grupa daje wsparcie i motywację do zmiany, siłę w chwilach
kryzysu, zrozumienie i akceptację.
Elżbieta Kordas
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

PODZIĘKOWANIA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
składa serdeczne podziękowanie firmie OKNOSAD
PARTNERS S.C. Bryg i Najduch za okazaną pomoc w
formie bezpłatnej wymianie szyb okiennnych u naszych
podopiecznych. W związku z kryzysową sytuacją
rodziny, nie byli oni w stanie naprawić wszystkich
szkód. Państwa dobra wola, szybka reakcja w okazaniu
pomocy jest godna naśladowania.
Dziękujemy za okazanie wsparcia, które traktujemy
jako wyraz Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy
potrzebującym.
Życzymy sukcesów w realizowaniu planów
zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.
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SEZOR ORLIK 2014 ROZPOCZĘTY
Dnia 5 kwietnia br. przy ulicy Sudeckiej w
Stroniu Śląskim odbył się turniej piłkarski z okazji
rozpoczęcia sezonu Orlik 2014.
Pomimo niesprzyjającej pogody, na rozpoczęciu
sportowej imprezy stawiło się ponad 25
zawodników.
Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z
pięciu zawodników + bramkarz. Spotkania
rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.
Najlepsza okazała się drużyna „Drewniaki” z
kapitanem Szymonem Łowcem na czele, pokonując
rywali we wszystkich spotkaniach. Drugie miejsce
zajęła drużyna Fc Stronie, trzecie BVB Stronie.
Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z
ogromnym zaangażowaniem, starając się wypaść
jak najlepiej. Dobrą techniką wykazywał się bardzo
sprawny, młody zawodnik Wojciech Głuszczyński, który bacznie stawiał opór starszym
kolegom. Niepokonany był również bramkarz Wojciech Frodyma, który obronił wszystkie
strzały. Życzymy im dalszych sukcesów sportowych.
Po turnieju piłkarskim przyszedł czas na specjalnie przygotowany przez Animatorów
szybkościowo-sprawnościowy tor przeszkód, na którym wystartowało 20 chętnych. Bój o
pierwsze miejsce rozegrał się pomiędzy Wojciechem Frodymą, a Wojciechem Głuszczyńskim.
Pojedynek zwyciężył Wojciech Głuszczyński z czasem poniżej 30 sek. III miejsce zajął Szymon
Dmitruk.
Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom i zaprosić mieszkańców
gminy do korzystania z obiektu sportowego jakim jest Orlik przy ulicy Sudeckiej.
Do zobaczenia na Orliku.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Animatorzy Orlika

STREFOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO – STRONIE ŚLĄSKIE 19.03.2014
W środę 19 marca 2014 w Hali Sportowej w Stroniu Śląskim rozegrano strefowy turniej do XV Dolnośląskich Igrzysk LZS w tenisie
stołowym. Organizatorem imprezy było Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Kłodzku, które
reprezentował wiceprzewodniczący Wiesław Ryczek, UKS MLKS Śnieżnik, oraz Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”
Sp. z o. o. - reprezentowany przez Panią Prezes Renatę Nowak. W zawodach uczestniczyło 56 zawodników i zawodniczek. Obsługa
sędziowska: Barbara Bromboszcz, Bogusław Zadorożny, Leszek Kawa.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami, a pierwsza trójka zawodników z każdej kategorii otrzymuje prawo
gry w finale dolnośląskim w Sulikowie (pow. Zgorzelec) 12.04.2014 r.
Poniżej miejsca zawodników i zawodniczek Śnieżnika Stronie Śląskie.
Młodziczki:
1. Węgrzyn Anna.
2. Węgrzyn Katarzyna.
4. Ożga Weronika.
7-8. Ożga Katarzyna.
Młodzicy:
9-12. Kwiatkowski Szymon

Kadetki:
1.Borszowska Alicja.
2. Ciura Aleksandra.
Juniorzy:
2.Jamróz Remigiusz
4. Cuch Patryk
5-6. Majewski Daniel

Punktacja klubowa:
1. GLKS „Orlęta” Krosnowice – 122 pkt.
2. UKS MLKS „Śnieżnik” Stronie Śląskie – 50 pkt.
3. MLKS Sudety Międzylesie – 25 pkt.
4. LZS „Sokół” Nowy Waliszów – 4 pkt.

Podczas Dolnośląskiej Gali Sportu Młodzieżowego, która odbyła się w dniu 4
kwietnia 2014 w Legnicy w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
klub MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie (tenis stołowy) został wyróżniony i otrzymał
nagrodę finansową.
Na zdjęciu trener Leszek Kawa, Paweł Borszowski i wicemistrzyni olimpijska z
Soczi Natalia Czerwonka (łyżwiarstwo szybkie, bieg drużynowy kobiet).
Klub MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie reprezentują; Alicja Borszowska, Aleksandra
Ciura, Anna Węgrzyn, Katarzyna Węgrzyn, Daniel Majewski, Remigiusz Jamróz,
Weronika Ożga, Katarzyna Ożga, Patryk Cuch, Bartosz Adamczewski.
Paweł Borszowski
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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: 6, 20 maja oraz 3, 17
czerwca.

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.
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

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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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.

