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ODZNAKA HONOROWA
ZA ZASŁUGI DLA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

PRZETARGI

W dniu 14 czerwca 2014 roku w Parku
Miejskim w Stroniu Śląskim nastąpiło
uroczyste wręczenie Odznak Honorowych
NOWY PLAC ZABAW
za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie.
Odznaki wręczył Pan Ryszard Suliński
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego wraz z Panem Zbigniewem
„STOP PRZEMOCY”
Łopusiewiczem Burmistrzem Stronia
Śląskiego, który przekazał również
uhonorowanym dyplomy potwierdzające jej
przyznanie. Odznaki Honorowe za Zasługi ZESPÓŁ "SIEKIERECZKI"
dla Gminy Stronie Śląskie otrzymali: Pan
NA LUDOWO
Kazimierz Drożdż, Pan Jacek Rybczyński,
Pan Stanisław Anioł, Kapela Podwórkowa "Z ulicy Hutniczej" oraz Ludowy Zespół Śpiewaczy
"Siekiereczki". Uroczystość nadania była chwilą podniosłą, wprowadzono poczet
25 LAT WOLNYCH
sztandarowy Gminy Stronie Śląskie, uhonorowanym towarzyszyły fanfary, gromkie brawa
WYBORÓW
mieszkańców i gości Gminy Stronie Śląskie.

LIDER POLSKICH SAMORZĄDÓW
12 czerwca 2014 r. w Świdnicy Burmistrz
Stronia Śląskiego odebrał statuetkę oraz dyplom
za zajęcie przez Gminę Stronie Śląskie VI
miejsca w rankingu Powiatów i Gmin w
2013 r.
Dobry Polski Samorząd to honorowy tytuł jaki
otrzymali zwycięzcy Rankingu Gmin i Powiatów
prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich.
W 2012 roku uplasowaliśmy się na VII miejscu,
jest to dowód na to, że z roku na rok nasz Gmina
jest coraz lepsza.
12 lipca 2014 r. zapraszamy na imprezę „Polsko – Czeska Ekspresja Taneczna”
nad Zalewem w Starej Morawie.
Motywem przewodnim polsko – czeskiego spotkania plenerowego będzie taniec.
Uczestnicy przeniosą się w świat baletu, salsy oraz zumby. Na plaży zaprezentują się
uczestnicy wcześniej przeprowadzonych polsko – czeskich warsztatów tanecznych, którzy
przygotują układy choreograficzno – taneczne. Uczestnicy warsztatów będą uczyć
publiczność podstawowych kroków baletu, salsy i zumby, która później weźmie udział w
konkursie na najładniejszy taniec w tych trzech kategoriach. Zostanie również podjęta próba
ustanowienia rekordu największej ilości osób tańczących
ZUMBĘ na plaży, na pograniczu Polsko-Czeskim.
Imprezie towarzyszyć będą liczne konkursy i atrakcje dla
dzieci.
Gwiazda wieczoru - Halina Mlynkova!

„Projekt Polsko – Czeska Stacja Sztuka współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego oraz środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska
2007-2013” „Przekraczamy granice”
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na n/w nieruchomości, stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp.

1.

Położenie

Nr i pow.
działki w
m2
554/115
40
554/116
40
554/117
40
554/118
40
554/119
39
554/120
39
554/121
39
554/122
39

Stronie Śląskie
ul. Morawka

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

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób jej zagospodarowania
Nieruchomość niezabu- Przeznacza się dla nowej
dowana, wchodząca w zabudowy mieszkaniowej
skład kompleksu dzie- wielorodzinnej oraz usługi.
sięciu boksów garażowych w zabudowie
szeregowej zgodnie z
projektem budowlanym i wydanym pozwoleniem na budowę
boksu garażowego o
pow. zabudowy 23 m2.

Cena wywoławcza
w przetargu w PLN
brutto
6 000,00

Kwota
wadium
w PLN
600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

6 000,00

600,00

Termin przetargu
godz.
25.07.2014 r.
8:30
25.07.2014 r.
8:45
25.07.2014 r.
9:00
25.07.2014r.
9:15
25.07.2014 r.
9 :30
25.07.2014 r.
9:45
25.07.2014r.
10:00
25.07.2014 r.
10:15

● Dodatkowo nabywcy ponoszą koszty wykonania projektu budowlanego garaży przy ul. Morawka w Stroniu Śląskim w wysokości po 713,00 każdy
(dot. działek wymienionych w poz. od 1 -8).
Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 25 lipca 2014 r. od godz. 8:30 do 10:15 (co 15 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 21 lipca 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.
Lp.

1.

Położenie

Numer lokalu
mieszkalnego

Pow. użytkowa
lokalu/pom
przynależnego w
m2

Przeznaczenie nieruchomości

Cena
wywoławcza
w PLN

7

43,40
6,85
43,20
8,10

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna i usługi

37 700,00

Stronie Śląskie
ul. Morawka 39

2.

14

Kwota
wadium
w PLN

Data przetargu

godzina
1 900,00

37 500,00

18.07. 2014 r.
12:00
18.07.2014 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.
● Oglądanie w/w lokali odbędzie się w dniu 9 lipca 2014 r. w godz. od 1000 : 1030.
Warunki przetargu:
1. Przetargi odbędą się w dniu 18 lipca 2014 roku 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 14 lipca 2014 roku 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.
Lp.

Położenie

1.

Bolesławów

Nr
i pow.
działki
wm2
59/13
7001

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w sąsiedztwie boiska sportowego wielofunkcyjnego. Uzbrojenie dobre, przez teren działki przebiega podziemna linia wodociągowa
Ø 110 łącząca się z linią wodociągową Ø 160, linia kanalizacji sanitarnej Ø 200. Istnieje możliwość podłączenia do linii energetycznej niskiego napięcia przebiegającej
wzdłuż drogi prowadzącej z Bolesławowa do Nowej Morawy. Dostęp komunikacyjny:
dojazd (ok. 150 m) drogą asfaltową z głównej drogi przebiegającej przez miejscowość. Sąsiedztwo: wyciąg narciarski mający połączenie w górnej stacji z wyciągiem
narciarskim Stacji Narciarskiej Kamienica.
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

Cena wywoławcza
w PLN
brutto
363 100,00

Kwota
wadium
w PLN
20 000,00
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● Przeznaczenie i sposób jej zagospodarowania: zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa, wielorodzinna zabudowa
mieszkaniowo – usługowa, zabudowa usługowa.
● Obciążenia nieruchomości: w związku z uzbrojeniem terenu zostanie ustanowiona służebność polegająca na umożliwieniu dostępu i dojazdu dla
każdoczesnego właściciela instalacji przebiegającej przez dz. nr 59/13 w celu konserwacji, remontu usuwania awarii.
Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2014 roku o godz. 12:00 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 59/13” przelewem lub gotówką
najpóźniej do dnia 21 lipca 2014 roku 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 Stronie Śląskie.
Lp.

Położenie

1.

Stronie Śląskie
ul. Mickiewicza

Nr i pow.działk
i w ha
352/6
0,5093

Księga
wieczysta
KW Nr
SW1K/000
56763/2

Opis nieruchomości

Cena wywoławcza w przetargu
w PLN
Nieruchomość niezabudowana, położona jest w centralnej
22 000,00
strefie zabudowy miasta . Dostęp komunikacyjny- bezpośrednio z drogi asfaltowej (ul. Mickiewicza) nową drogą
wyłożoną kostką betonową a następnie drogą gruntową.
Kształt działki nieregularny, zbliżony do rombu. Grunt
odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, teren
porośnięty trawą, samosiewkami pojedynczych drzew liściastych.

Kwota
wadium
w PLN
1 100,00

Warunki przetargu:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. o godz. 12:00 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 „Działka nr 352/6” gotówką lub przelewem najpóźniej do
dnia 30 czerwca 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.
Szczegółowych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel. 74 811-77-15 lub 41.

NOWY PLAC ZABAW W BOLESŁAWOWIE
Dzieciaki z Bolesławowa i
okolic nareszcie mają długo
wyczekiwany plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia. Na
terenie
za
boiskiem
sportowym w Bolesławowie
ustawiono kolorowe drabinki
ze zjeżdżalnią, huśtawki,
bujaki i zabawki na
sprężynach. W sobotę 31
maja odbyło się uroczyste
otwarcie placu, przecięcia
wstęgi wraz z Sołtysem Eugeniuszem Tarnowskim dokonał
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz, obecny był też
radny Dariusz Gulij, a poświęcenia obiektu dokonał proboszcz
Krzysztof Kauf. Dla tłumnie przybyłych dzieci przygotowano
ognisko z pieczonymi kiełbaskami oraz lody. Od teraz wesołe
odgłosy zabawy słychać w całej okolicy.
Plac zabaw powstał dzięki dofinansowaniu Europejskiego

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne

podziękowanie

Towarzystwa

Przyjaciół

dla

Doliny

Białej Lądeckiej „Kruszynka”
za rewitalizację kapliczek we wsiach
Stary Gierałtów i Nowy Gierałtów,
na terenie Gminy Stronie Śląskie.
Mieszkanka wsi Nowy Gierałtów

Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wkład własny został zabezpieczony ze środków
Gminy Stronie Śląskie oraz ze środków Sołectwa
Bolesławów, które postanowiło przekazać na ten cel
część środków jakie zdobyli w 2013 roku w ramach
nagrody jako najładniejsza wieś w Gminie Stronie
Śląskie - wysokość nagrody 10 tys. zł.
Wartość zadania wyniosła 22 781,54 zł (dofinansowanie ze
środków UE 14 817,20 zł). Celem projektu jest umożliwienie
mieszkańcom sołectwa Bolesławów integracji społecznej oraz
poprawę aktywności sportowo-rekreacyjnej, poprzez utworzenie
placu zabaw jako miejsca do wypoczynku oraz spędzania czasu
wolnego.

DARMOWE TOREBKI NA PSIE ODCHODY
Urząd Miejski organizuje akcję rozdawania bezpłatnych torebek i łopatek do
zbierania odchodów po psach. Dystrybutory z torebkami będą zamontowane:
ul. Dolna (przy Zakładzie Komunalnym), ul. Hutnicza (przy parkingu),
ul. Zielona, Park Miejski, Park Morawka, ul. Sudecka (przy boisku sportowym
Szkoły Podstawowej oraz przy boisku ORLIK), ul. Świerczewskiego (w okolicy
sklepu REMA).
Właściciel utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązany jest do
natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzę.
Prosimy o stosowanie się do tych zasad, a będzie nam się żyło czyściej.

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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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „STOP PRZEMOCY”
Gminny Zespół Interdyscyplinarny realizując szeroko rozumiane
działania mające na celu m.in. edukację i profilaktykę w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizował wspólnie z
placówkami oświatowymi konkurs plastyczny pod nazwą „STOP
PRZEMOCY”.
Celem konkursu było uwrażliwienie młodych
ludzi na zjawisko przemocy oraz podniesienie ich
wiedzy na temat różnych form jej występowania.
Reagowanie na przemoc w społeczności lokalnej
jest kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu
odpowiednie warunki do rozwoju.
Spośród wszystkich wykonanych prac wybrano
12, które zostały nagrodzone w trzech
kategoriach wiekowych.
Dzieci przedszkolne: (ex aequo) I miejsca
Maja Wójcik, Zuzanna Kłos, Bartosz Świetlicki.
Szkoła podstawowa: (klasa I-III) I miejsce
Angelika Szewczuk, II miejsce Martyna Michalak,
III miejsce Tymoteusz Smolorz; (klasa IV-VI) I
miejsce Karolina Żak, II miejsce Natalia Wójcik,
III miejsce Nicoll Kołaczyk.
Zespół Szkół Samorządowych: I miejsce Kornelia Michalak, II
miejsce Nikola Wyleciał, III miejsce Wojciech Huzar.
Wyróżniono także prace: Marty Chruślińskiej, Wiktorii
Stawiarskiej, Julii Szablewskiej oraz Leny Gawrońskiej.
Wszystkim
ww.
osobom
Przewodnicząca
Zespołu

Interdyscyplinarnego Pani Anna Mizera wręczyła nagrody
ufundowane przez sponsorów tj.: Gminę Stronie Śląskie, Szkołę
Podstawową, Straż Miejską, CETiK, Państwo Annę i Adama
Adamczewskich, Państwo Agnieszkę i Cypriana Najduch, Panią
Gabrielę Janiszewską, Panią Wiesławę Czerwińską, Panią
Katarzynę Grzelak, Panią
Magdalenę Laskowską, Pana
Wiesława Ryczek, Pana
Zdzisława Pakułę.
Nagrodzone prace zostały
zaprezentowane na wystawie
w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim oraz w CETIK-u.
Jedna z prac zostanie wybrana
do
stworzenia
ulotki
zawierającej informacje o
instytucjach i możliwościach
udzielania pomocy osobom
dotkniętym przemocą w
środowisku lokalnym.
W konkursie wzięło udział
48 dzieci, co przerosło oczekiwania organizatorów, w związku z
czym ten rodzaj profilaktyki na stałe wpisał się w kalendarz
działań Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, a sponsorom
dziękujemy.
Małgorzata Lech

„BAJLANDIA” W KLETNIE
W dniu 6 czerwca nasze przedszkolaki wraz z najbliższymi wybrały się na rodzinną
wycieczkę do Kletna. Dzięki
uprzejmości Dyrekcji Jaskini
Niedźwiedziej zwiedziliśmy ten
zachwycający obiekt, po którym
oprowadzała nas pani Irenka
Foremnik. Po emocjach w Jaskini
odbyło się ognisko w kamieniołomie,
a na koniec wycieczki zwiedzaliśmy
Muzeum Ziemi i podziwialiśmy repliki
dinozaurów. Dzień był piękny, pogoda
dopisała, więc wszyscy w świetnych
humorach wrócili do domów.
Magdalena Anders

ZESPÓŁ "SIEKIERECZKI"
NA LUDOWO
W styczniu br. wystąpiliśmy na Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy w CETiKu.
Zespół brał udział w spotkaniach kolędowych w
Ligocie Polskiej oraz Ścinawce Górnej.
Tradycyjnie wieliśmy udział w Powiatowych
Stołach Wielkanocnych. W tym roku Zespół
zostaliśmy wyróżnieni za najpiękniejszy Stół
Wielkanocny
przez
Dyrektora
KRUS
z
Wałbrzycha nagrodą rzeczową. W kwietniu tego
roku
dołączyła
do
Siekiereczek
młoda
gwiazdeczka Ewa Staszak, która na majówce
strońskiej w Parku Miejskim zaprezentowała się
po raz pierwszy z zespołem. W maju zespół brał
udział w Przeglądzie Pieśni Religijnej, który
odbył się w Lubnowie k/Paczkowa. 14 czerwca
br. Zespół został zaproszony przez Burmistrza
Stronia Śląskiego oraz Przewodniczącego Rady
Miejskiej do Parku Miejskiego, gdzie w trakcie
trwania imprezy pn. „Śmiech to zdrowie”
otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi dla
Gminy Stronie Śląskie. 6 lipca 2014 r.
weźmiemy udział w Przeglądzie Pieśni Ludowej
„Róża Kłodzka” w Pstrążnej k/Kudowy-Zdr.
Zespół serdecznie zaprasza do swojego
grona na warsztaty nowych uczestników, którzy
kochają śpiew na ludowo.
Prezes Michał Gontko

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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RZUT BERETEM O PUCHAR SOŁTYSA
8 czerwca br. na działce sołeckiej „Czarci Raj” w Goszowie śmiechu było co niemiara. Z okazji Dnia Dziecka, Pan Sołtys, Rada
Sołecka i mieszkańcy przygotowali wiele konkursów, zabaw oraz kiełbaskę z grilla
dla dzieci z Goszowa i Młynowca.
Gwoździem programu była pierwsza edycja
konkursu „Rzut Beretem o Puchar Sołtysa”, w
którym zwycięzcą został Damian Brzeziński.
Śmiechu było co niemiara, dlatego konkurs
będzie organizowany cyklicznie! Frekwencja
przeszła oczekiwania organizatorów, a dzieci
bawiły się wyśmienicie.
Pan Sołtys dziękuje rodzicom za pomoc w
przygotowaniu Dnia Dziecka.
Jan i Bożena

DIALOG POKOLEŃ W WYDANIU
GIERAŁTOWSKIM
25 LAT WOLNYCH WYBORÓW

DZIEŃ DZIECKA W STRONIU – WSI

Tradycją lat ubiegłych Sołtys i Rada Sołecka zorganizowali
spotkanie dla dzieci Sołectwa Stronie Śląskie z okazji Dnia Dziecka.
Dopisywała frekwencja, a w szczególności pogoda i miła
Towarzystwo Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”, atmosfera.
wspólnie z fundacją im. Stefana Batorego, w dniu 14 czerwca
zorganizowało spotkanie po latach z posłami wybranymi w
pierwszych, częściowo wolnych wyborach 1989 r. Okazją do tego
była 25 rocznica ich odbycia.
Zaprosiliśmy na spotkanie w Nowym Gierałtowie posłów:
Krzysztofa Komornickiego i Stanisława Tomkiewicza, sąsiadów zza
miedzy Obec Uhelna (Czechy), z panem starostą Ludwikiem
Jurikiem, burmistrza Stronia Śl. Zbigniewa Łopusiewicza, młodzież
gimnazjum strońskiego i mieszkańców naszej gminy.
Zaskoczył nas pozytywnie duży udział młodzieży. Niestety, z
przyczyn zdrowotnych, Pan Tomkiewicz nie mógł przybyć. Ciężar
prowadzenia przejął Pan Komornicki. Ze swadą i humorem
przeplatał swą wypowiedź licznymi anegdotami i mówił o
wydarzeniach z tamtych pionierskich czasów demokracji III RP.
Uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę fotografii Pana
Krzysztofa z roku 1989, zaskakujące swymi obrazami i niektóre
całkiem humorystyczne. Spotkanie zakończyło wspólne
biesiadowanie przy zupie gulaszowej, ciastach, i innych
przysmakach z niespodziewanego cateringu zafundowanego
przez Pana Komornickiego.
Zarząd stowarzyszenia tą drogą dziękuje Panu Krzysztofowi
Komornickiemu za cały trud, włożony w doprowadzenie naszego
spotkania do szczęśliwego finału..
Prezes TPDBL „Kruszynka” Makarewicz Mieczysław

Z POEZJĄ OD SERCA
9 czerwca br. odbył się konkurs wiersza autorskiego Krystiana
Sokoła pod tytułem „Z poezją od serca” w wykonaniu młodzieży
szkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte oraz
Zespołu Szkół Samorządowych.
Serdeczne podziękowanie dla młodej, zdolnej i odważnej
młodzieży, z którą wspaniale mi się współpracowało. Dziękuję
Wam za okazane mi zaufanie.
Dziękuję Panu Burmistrzowi Stronia Śląskiego Zbigniewowi
Łopusiewiczowi za patronat nad spotkaniem oraz obecność.
Dziękuję sponsorom nagród: Panu Zastępcy Burmistrza
Dariuszowi Chromcowi, Pani Prezes Strońskiego Parku Aktywności

Pani Renacie Nowak, Pani Kasi Dąbkiewicz oraz Panu Januszowi
Spyrze, Dyrektorowi CETiK-u Panu Jakubowi Chilickiemu oraz
właścicielowi sklepu REMA Panu Ireneuszowi Łopatyńskiemu.
Serdeczne podziękowanie dla Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej
Pani Małgorzaty Ozgi, Pani Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim.
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Dziękuję szanownej komisji za obiektywną, zgodną z fachowością Wyniki konkursu :
swego zawodu ocenę uczniów w czasie prezentacji mej poezji I miejsce Nikola Nowacka, uczennica kl. VI c, SP
przez uczniów. Polonistce Pani Elżbiecie Pruchnickiej - Kuteli, II miejsce Laura Brzezińska, uczennica kl. I m z ZSS
polonistce Pani Helenie Kucharczak, Panu Dyrektorowi CETIK-u III miejsce Martyna Oleksy, uczennica kl. V c, SP
Jakubowi Chilickiemu.
Wyróżnienie: Milena Gancarz, uczennica kl. V b, SP
Dziękuję za przybycie młodzieży i mieszkańcom miasta. ERATO Oprócz nagród za miejsca od I do III i wyróżnienia, pozostali
jest usatysfakcjonowana. Wkrótce zapraszam mieszkańców na uczniowie również otrzymali dyplomy i skromne nagrody.
kameralne spotkanie poetyckie w Bibliotece Miejskiej w Stroniu
Krystian Sokół
Śląskim z moją skromną osobą.

STOWARZYSZENIE „ZŁOTY KASZTAN” W
WOJSŁAWICACH

na scenie – tym razem wystąpiły dla swoich koleżanek i
kolegów z Przedszkola Miejskiego.

Cóż człowiek pragnie w maju jeśli nie cudownych zapachów i
palety barw kwiecia rododendronów jak różaneczniki i azalie czyli
kolekcji narodowej Polski /zabytku kultury od 1983 r. znajdującej
się w Wojsławicach koło Niemczy w Ogrodzie Botanicznym
Uniwersytetu Wrocławskiego. Cudo to odwiedziliśmy w sobotę 10
maja. Mimo że parking przed Aboretum był zastawiony
samochodami, to dobra pogoda i obszar 62 ha w tym 5 ha
zabytkowego parku czyli blisko 8000 gatunków i odmian w tym
3500 bylin dał odpoczynek wszystkim zmysłom. Po obejrzeniu
kwiatów zapoznaliśmy się /15 osób/ ze zbiorami adekwatnymi do
miejsca czyli w zabytkowym folwarku i galerii.
To już 2 nasza kwietna kolekcja , pierwszą były liliowce /1000
gatunków i odmian/
pozostały nam jeszcze bukszpany.
Przepięknie prezentują się stare drzewa i krzewy np. cedry,
głowocisy, sośnice, mamutowce, szydlice, pałeczniki z nowymi 3. Akcja „Uwolnij książkę z regału”. Jeżeli nie macie Państwo co
począć z książkami zalegającymi na półkach z radością je
roślinami - rośnie wszystko to w przepięknym krajobrazie
Niemczańskich Wzgórz Dębowych. Ten falisty teren obfituje
przygarniemy. Książki powinny być w dobrym stanie, a
również w cieki wodne - dopływ prawobrzeżny rzeki Ślęzy najlepiej nowe. Kiermasz taniej książki trwa u nas cały rok umożliwił utworzenie stawów, oczek wodnych i jeziorek z
zapraszamy z książkami i po książki.
ozdobnymi rybami oraz roślinami.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnych wyjazdów bo 4. Od czerwca w Bibliotece znajduje się Drzewko Życzeń – każdy
"Złoty Kasztan" jest przychylny wszystkim sympatykom. Po
może zawiesić na nim listek ze swoim życzeniem – może to
drodze odwiedziliśmy Henryków - klasztor i przepiękny kościół
być tytuł poszukiwanej książki, nazwisko pisarza, artysty z
pocysterski ale to już inna opowieść.
którym moglibyśmy zorganizować spotkanie autorskie, lub
Przypominam zainteresowanym, że w lipcu 05 lub 06 /w
inne potrzeby, oczekiwania i spostrzeżenia wobec naszej
zależności od pogody/ wybieramy się na 2 część trasy "DZIKĄ
pracy. Życzenia postaramy się spełniać – wszystko oczywiście
ORLICĄ" z cyklu " JUŻ NIE MA GRANIC" od Mostowic na
w granicach rozsądku i w miarę naszych możliwości.
"autostradzie Greinga" i dalej po czeskiej stronie przez Neratov,
Alicja Witczak, Biblioteka Miejska
Rokytnice v Orilckych horach, Kunavald, Klasterec nad Orlici,
Pastviny aż do Przyrodniczego Parku Orlice gdzie mamy ochotę
troszkę zabawić np. przy ognisku, grilu i wodzie.
KALENDARIUM PRZEDSZKOLA
Tak więc do zobaczenia na szlaku.
Pozdrawiam J.BOGIEL, Prezes Stowarzyszenia
● 05 czerwca w CETiKu oglądaliśmy przedstawienie „Czerwony
kapturek”, które wystawiała grupa „Sowy” wych. P. Dorota
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
Brandiuk. Aktorzy byli świetnie przygotowani, bez cienia
tremy, a widownia obserwowała sztukę z zapartym tchem.
1. W okresie 05-20 maja w Bibliotece przeprowadzono cykl
● 13 czerwca w Parku Miejskim odbyła się Eksplozja Talentów
szkoleń komputerowych dla uczestników projektu „KIS na
połączona z Festiwalem Piosenki Przedszkolnej. Odwiedziły
Ziemi Kłodzkiej”. Projekt współfinansowany jest ze środków UE
nas dzieci z różnych przedszkoli w tym dzieci ze Starego
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program
Mesta. Były solowe występy wokalne, pokazy tańca, wernisaż
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Zajęcia prowadzone
prac plastycznych i poczęstunek.
były przez informatyka pana Grzegorza Schmidta, który
●
14 czerwca w ramach „Dzieci swojemu miastu” dzieci
zapoznał z podstawami obsługi komputera 19 osób.
zatańczyły Koziorajkę, Polkę, Tango i Taniec Nowoczesny.
2. Czerwony Kapturek w CETiKU. Z okazji Dnia Mamy ● 16 czerwca dzieci idące od września do szkoły pojechały na
Przedszkolaki z grupy „Sowy” zaprezentowały spektakl pt.
wycieczkę do Jaskinii Niedźwiedziej w Kletnie.
„Czerwony Kapturek” wg Jana Brzechwy. Młodzi artyści
● 21 czerwca w ogrodzie przedszkolnym zorganizowaliśmy
zauroczyli widzów świetną pamięcią, piękną charakteryzacją i
Piknik Rodzinny. W programie nie zabrakło ciekawych
swoją grą aktorską. Dnia 05-06-2014 dzieci ponownie zagrały
atrakcji, pysznego jedzonka i świetnej zabawy.
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● 27 czerwca o godz. 1000. odbędzie się uroczyste zakończenie roku
szkolnego. Dyrekcja, nauczyciele i dzieci z grup młodszych
pożegnają absolwentów Przedszkola
● W okresie 01-31.07.2014 r. - przerwa wakacyjna.
W roku szkolnym 2013/2014 realizowaliśmy projekt „Tęczowe Talenty
Przedszkolaka”. W ramach projektu odbyło się:
- czerpanie papieru - wrzesień 2013,
- wyjazd do Teatru Lalki i Aktora - październik 2013 - zapoznanie z
pracą aktora,
- nauka Polki - październik/ listopad 2013,
- nauka tańca Tango - grudzień 2013/ styczeń 2014,
- przygotowanie do tworzenia sztuki teatralnej - styczeń 2014,
- Polsko - Czeskie Ferie na wesoło - marzec 2014,
- nauka gry na instrumencie muzycznym - marzec 2014,
- tworzenie sztuki teatralnej - kwiecień 2014,
- malarstwo sztalugowe - maj 2014,
- Eksplozja Talentów - czerwiec 2014 - stanowiąca uwieńczenie
wszystkich działań podejmowanych podczas realizacji projektu.
M. Laska, Przedszkole Miejskie

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

CO NOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ?
AKCJA MAKULATURA ZAKOŃCZONA SUKCESEM!
Przez cały rok szkolny 2013/2014 uczniowie razem z rodzicami
ze Szkoły Podstawowej zbierali makulaturę. Udział brały wszystkie
klasy. Rywalizacja była gorąca. Opiekę nad zbiórką i wywozem
sprawował p. Jarosław Grzybowski, p. Maria Zimna i p. Jan Zięba.
Razem zebrano 7315,5 kg!
Bardzo dziękujemy za wsparcie Nadleśnictwu Lądek Zdrój za
wywóz makulatury do skupu. Dziękujemy również panu
Burmistrzowi Zbigniewowi Łopusiewiczowi za wsparcie i
przekazanie makulatury z Urzędu Miejskiego na rzecz naszej
szkoły.
Dziękujemy panu Danielowi Korż za wywóz makulatury w II sem.

rok. Organizatorzy: A. Oostenbrink, E. Kozłowska, M. Jezierska, S.
Madejczyk.
W klasach I-III - I miejsce: Weronika Szumska, Adriana
Kwiatkowska; II miejsce: Marta Madejczyk, Martyna Majka; III
miejsce: Julia Tomaszewicz.
W klasach IV-VI - I miejsce: Martyna Oleksy, Gabriela
Kozłowska; II miejsce: Karolina Czerhoniak, Dorota Wacławska;
III miejsce: Milena Gancarz.

SPOTKANIE KLAS I-III Z TEATRZYKIEM KUKIEŁKOWYM
„TOMCIO”.
27 maja 2014 r. w CETiKu gościliśmy TEATR KUKIEŁKOWY
„TOMCIO” z Nowego Sącza.
Uczniowie klas I – III obejrzeli „ BAJKĘ O SZCZĘŚCIU”.
KONKURS RECYTATORSKI.
3 czerwca 2014 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. BOHATEROWIE: Dziadek, Osiołek, Myszka, Kogucik, Klown
przekazali nam, że szczęścia nie można
Bohaterów Westerplatte
kupić, a prawdziwym skarbem są
prezentowali swój talent
przyjaciele. Przyjaciele, których należy
recytatorski w czasie
szanować, dbać o nich i mówić im jak
S z k ol n e go
Ko n ku r s u
Recytatorskiego. Konkurs
bardzo są ważni. Dowiedzieliśmy się co
trzeba robić, aby być szczęśliwym.
odbył się w świetlicy
szkolnej.
Wiersze
Polubiliśmy kolorowego Kogucika,
zaprezentowało
24
malutką Myszkę i sympatycznego,
dzieci. Repertuar był
śmiesznego Osiołka.
Czy potrafilibyśmy się z nim
bardzo bogaty. Jury
wyłoniło zwycięzców z
zaprzyjaźnić? Wszystkie dobre rady
wykorzystamy w życiu dbając o nasze
podziałem na kategorie
szkolne przyjaźnie.
dzieci młodszych i dzieci
starszych. Gratulujemy
Z niecierpliwością oczekujemy na kolejne
wszystkim uczestnikom
spotkanie z Teatrem Kukiełkowym
pięknego występu i
”TOMCIO”.
zachęcamy do udziału za
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„LEŚNIK-GOSPODARZ LASU”.
Dnia 10 czerwca 2014 r. w
Nadleśnictwie Lądek-Zdrój z siedzibą w
Strachocinie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród laureatom IX edycji
konkursu.
Brali w nim udział uczniowie ze szkól:
Lądek-Zdrój, Ołdrzychowice Kłodzkie,
Stronie Śląskie, Trzebieszowice, Złoty
Stok - łącznie 149 uczniów.
Konkurs składał się z dwóch
etapów: I-etap odbył się 24.01.2014 r.
w poszczególnych placówkach. Z
naszej szkoły wzięło w nim udział 97
uczniów klas V i VI.
II-etap odbył się 25.04.2014 r.
uczestniczyło w nim 20 uczniów z
naszej szkoły.
Uczennica klasy VI „b” WERONIKA
URBANIAK zdobyła II-gie miejsce!
Gratuluję - szkolny koordynator Maria
Zimna. Organizator konkursu - Szkoła
Podstawowa w Trzebieszowicach.
Sponsor nagród - Nadleśnictwo LądekZdrój.

dzieci młodszych i starszych. Zostały tak
opracowane, aby docenić piękno i
różnorodność krajobrazu najbliższej okolicy. Z
klasą IIa szła niesiona przez mamę najmłodsza
uczestniczka rajdu-Martynka Szumska.
Wszyscy uczestnicy spotkali się na mecie przy
Zalewie w Starej Morawie. Tam czekali na nas
ratownicy, którzy zaprezentowali dzieciom jak
należy udzielać pierwszej pomocy. Dzieci
ćwiczyły na fantomie. Wszyscy poznali zasady
unieruchomienia osoby poszkodowanej w
wypadku, usztywnienia kończyny czy
sztucznego oddychania. Dzieci świetnie się
bawiły, ucząc się jednocześnie pod czujnym
okiem dorosłych, jak ratować życie drugiemu
człowiekowi.
Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem,
pieczeniem kiełbasek i słodkim upominkiem
dla każdego uczestnika.
Dziękujemy Dyrekcji i pracownikom
SPA
Stronie Śląskie, Harcerzom, Radzie Rodziców,
Rodzicom, Nauczycielom, Organizatorom: p. J.
Grzybowskiemu, p. M. Zimnej, P. A.
Młynarczykowi, p, J. Staśko, p. M.
Buraczyńskiej.

RAJD "BOCIAN BIAŁY"
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
razem z nauczycielami i rodzicami
wzięli udział w Rajdzie Szkolnym
organizowanym już od kilku lat.
Impreza była połączona z obchodami
Dnia Dziecka.
Trasa rajdu była zróżnicowana dla

PIKNIK RODZINNY
7 czerwca 2014 r. dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Stroniu Śląskim miały wielkie
święto. Na placu przy szkole Rada Rodziców
zapewniła dzieciom wiele atrakcji. Był zamek
dmuchany, gokarty, wóz strażacki, stoiska z
jedzeniem i piciem i innymi atrakcjami. Dzieci
spędziły czas na wspólnej zabawie.
SP

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH
Mobilne Planetarium w ZSS.
Dnia 26 i 27 maja odbyły się zajęcia w Mobilnym Planetarium.
Zostało ono sprowadzone przez panią Annę Maczkowską z
Poznania do naszego gimnazjum. Wzięło w nich udział 211
uczniów ZSS, 97 przedszkolaków i 19 uczniów ze Szkoły
Podstawowej. Warsztaty te ukazały w innej odsłonie zjawiska
związane z geografią i fizyką. Umożliwiając poznanie
podstawowych praw astronomii, co spotkało się to z wielkim
entuzjazmem uczniów. Organizator przedsięwzięcia pragnie
podziękować gimnazjalnej Radzie Rodziców za wsparcie
finansowe.
„ 25 lat Nowej Polski”.
04 czerwca 2014 r. w Sali widowiskowej CETiK odbyła się
impreza zorganizowana przez uczniów Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Śląskim pod hasłem „ 25 lat Nowej
Polski” z okazji rocznicy wyborów czerwcowych w 1989 r. i 10-tej
rocznicy akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Program artystyczny rozpoczęła znakomicie przyjęta,
przejmująca etiuda teatralna przygotowana przez młodzież z
grupy „Młodzi Teatralni”, w której zostały przedstawione
powojenne dzieje naszej Ojczyzny.
Następnie uczniowie naszej szkoły przedstawili państwa

członkowskie Unii Europejskiej. W czasie prezentacji mogliśmy
spotkać między innymi Napoleona Bonaparte, Einsteina, bogów
greckich a nawet wieżę Eiffla. W finale części artystycznej
wystąpiła nasza uczennica Joanna Szaflik z krótkim koncertem.
W czasie imprezy można było spróbować różnych potraw
krajów członkowskich UE, a także posmakować znakomitego
żurku, przygotowanego przez uczniów.
Spotkanie zostało uświetnione obecnością Pana Burmistrza
Zbigniewa Łopusiewicza oraz Wiceburmistrza Pana Dariusza
Chromca.
W dniach 19 - 23.05.2014 r. odbył się Ogólnopolski Turniej
Miast i Gmin zorganizowany przez SPA Jaskinia Niedźwiedzia.
Uczniowie ZSS w Stroniu Śląskim pod opieką WF-istów wzięli
udział w Teście Coopera i zawodach pływackich. Uczniowie,
którzy zajęli czołowe miejsca zostali nagrodzeni medalami i
dyplomami. Nagrody zostały wręczone w obecności Burmistrza
Stronia Śląskiego p. Z. Łopusiewicza, prezes
SPA Jaskinia
Niedźwiedzia p. R. Nowak, animatora Orlika p. Ł. Czapnika oraz
dyrektor ZSS p. M. Ostrowskiej.
Turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, w przyszłym
roku uczniowie ZSS w Stroniu Śl. ponownie wezmą w nim udział.
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Żołnierze w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim.
W dniu 11 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Samorządowych w
Stroniu Śląskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli
uczniowie klas mundurowych naszego liceum i weterani –
żołnierze, którzy pełnili służbę w misjach stabilizacyjnych poza
granicami naszego kraju i tam zostali ranni oraz poszkodowani.
W czasie spotkania młodzież została zapoznana ze specyfiką
pełnienia służby w czasie misji w Iraku i w Afganistanie.
Spotkanie uatrakcyjniła możliwość obejrzenia zdjęć i filmów
naszych Gości, a także części wyposażenia osobistego
używanego w trakcie służby.
Jesteśmy przekonani, że spotkanie to będzie miało wpływ na
wychowanie patriotyczne i obywatelskie naszych uczniów.
Wyniki XII Powiatowego Konkursu J. Angielskiego dla
gimnazjów.
Dnia 15 kwietnia 2014r. nasze uczennice gimnazjum wraz z
opiekunem p. Agnieszką Dec uczestniczyły w XII Powiatowym
Konkursie z J. Angielskiego dla gimnazjów. Oto wyniki:
Miejsce II - Julia Maczkowska IIIc, miejsce IX - Aleksandra
Majcher IIb.
Gratulujemy !!!
ZSS

MISTRZOSTWA W TENISIE ZIEMNYM
W dniu 14 czerwca na kortach ziemnych przy Hotelu Morawa
odbyły się OTWARTE MISTRZOSTWA STRONIA ŚLĄSKIEGO w
TENISIE ZIEMNYM o PUCHAR PREZESA HOTELU MORAWA I
CZARNEJ GÓRY.
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, do turnieju zgłosiło się 9 par.
5 par z Bystrzycy Kłodzkiej, 2 pary z Knurowa i Zabrza oraz
niestety tylko 2 pary ze Stronia Śląskiego.
Mimo częstych przerw spowodowanych przez opady deszczu
udało się rozegrać cały turniej i wyłonić zwycięzców. Po
rozegraniu spotkań w grupach (każdy z każdym) rozegrano
półfinały i finał.
I miejsce - Wiater/Hess para z Zabrza.
II miejsce - Kardas/Koniuszy para z Knurowa.
III miejsce - Orzeł /Marzyński para z Bystrzycy Kłodzkiej.
IV miejsce - Lemański / Grucka Bystrzyca Kłodzka.
Pary z Stronia Śl. Adamczewski/Koczera, Rapacz/Wędzyński
zajęły miejsca 5-6.
W zgodnej ocenie wszystkich uczestników: korty, Hotel Morawa,
otoczenie, sponsorzy nagród, obsługa i organizacja zasługują na
podziękowanie i pewność spotkania się w przyszłym roku.
Jerzy Rapacz

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu maju 2014 r. strażnicy miejscy udzielili 14 pouczeń
za wykroczenia porządkowe i 4 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również 7 mandatów karnych kredytowanych za
wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 27 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.
W związku z obfitymi opadami deszczu i możliwością występowania podtopień dokonywali na bieżąco kontroli stanu wód na
terenie całej gminy.
Strażnicy miejscy dokonali 15 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach oraz palenia tytoniu
na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta.
W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej
gminie przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją multimedialną:
● 08.05.2014 r. w Szkole Podstawowej z klasami I-III na temat
„Gdzie i jak bezpiecznie się bawić”, „Zasady jazdy na rowerze”,
● 15.05.2014 r. w Szkole Podstawowej z klasami IV na temat
„Przemoc rówieśnicza”,
● 22 i 29.05.2014 r. w Szkole Podstawowej z klasami V-VI na
temat „Przemoc w internecie i przemoc rówieśnicza”.
Funkcjonariusze udzielili 20 asyst dla Policji, 1 dla Kuratora Sądowego, 1 asysty dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz 1 dla funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.
W ramach współpracy z Oddziałem Terenowym Wojewódzkiego
Inspektoratu Transportu Drogowego w Kłodzku przeprowadzili w
dniu 21.05.2014 r. kontrolę przewoźników trudniących się wywozem drzewa z lasu pod kątem nieprzestrzegania znaków ograniczających tonaż pojazdów.
W trakcie trwania działań pouczyli 1 kierowcę, 2 kolejnych ukarali
wysokimi mandatami i punktami karnymi.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W związku z puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 4 osoby, 2 właścicieli ukarali
mandatami karnymi a 1 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego
w Kłodzku.
W miesiącu maju funkcjonariusze przyjęli 27 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu maju 2014 r. odbyli wspólnie z funkcjonariuszami
Policji 23 patrole, podczas których podejmowali 28 interwencji
porządkowych, 2 osoby nietrzeźwe odwieźli do miejsca zamieszkania oraz zabezpieczali rejon kolizji w Stroniu Wsi.
Dodatkowo uczestniczyli w poszukiwaniach 3 osób, które udało
się szczęśliwie odnaleźć oraz kontroli autobusu wyjeżdżającego z
dziećmi na wycieczkę. W ramach kontroli „Niebieskiej karty” dotyczącej przemocy, skontrolowano 2 rodziny.
W dniach 01-02.05.2014r zabezpieczano wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę plenerową „Kuglarskie
pogranicze”, która przebiegła spokojnie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 50 patroli z czego 32 pieszo i
18 samochodem.
Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu kwietni 2014 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia
dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu
uczestniczyło 9 osób, udzielono 13 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 majowym artykule omówiłam pokrótce Mechanizm Iluzji i
Zaprzeczeń oraz System Nałogowego Regulowania Uczuć. Opisane
przeze mnie zjawiska dotyczą każdego człowieka. Są to psychologiczne
mechanizmy obronne, które stosujemy w życiu codziennym, mniej lub
bardziej świadomie. W sytuacji narastających problemów czy
uzależniania się (np. od alkoholu) nasila się ich działanie. Pozwalają one
trwać w określonej sytuacji i bronić się przed konfrontacją z faktami.
Najprostszym przykładem tego jest, uczeń, który, kiedy dostaje piątkę –
jest zadowolony z siebie, ma poczucie, że zapracował na to (nawet,
kiedy ściągał). Jeśli natomiast dostał ocenę negatywną, obwini
nauczyciela, że ten jest niesprawiedliwy, że zawziął się na niego, itp.
Mechanizmy te pozwalają nam dobrze o sobie myśleć.
Dziś chciałabym skupić się na Mechanizmie Rozdwojonego i
Rozproszonego Ja. Co oznacza dla osoby uzależnionej funkcjonowanie
takiego systemu?
Spostrzeganie i przeżywanie siebie przez osobę uzależnioną jest
niestabilne i biegunowe, ponieważ inaczej czuje i widzi siebie, będąc w
stanie trzeźwości, a inaczej w stanie intoksykacji. Będąc pod wpływem
alkoholu uzależniony często doświadcza swojej iluzorycznej siły i mocy,
poczucia kompetencji, sprawczości, atrakcyjności, wysokiej wartości, o
wielu zaletach i możliwościach, planach, osiągnięciach („myślę o sobie że
jestem niepokonany, najlepszy”). Natomiast w sytuacji zaprzestania
picia (np. na kacu ) zauważa nasilające się problemy, przeżywa wówczas
poczucie winy, bezsilności, stany lękowe, obniżenie nastroju, wstyd.
Powoduje to obniżanie się poczucia własnej wartości oraz samooceny
(„nie nadaję się do niczego, nie jestem nic wart”).
Tak skrajnie różne obrazy własnego Ja powodują narastające
poczucie pustki i beznadziei, braku sensu życia, braku wewnętrznego
oparcia . To z kolei w mechanizmie tzw. błędnego koła sprzyja
załamaniu się decyzji o zaprzestaniu picia. W efekcie prowadzi to do
ponownego sięgnięcia po alkohol, aby znów poczuć się lepiej.
Osobie uzależnionej trudno jest sobie z tym stanem poradzić. Często
więc popada w depresję, może podejmować próby samobójcze, a
często silnie rozbudowuje system iluzji i zaprzeczania, tak, by nie
odczuwać pustki, wykorzystuje historię własnego życia do czucia się
kimś wyjątkowym. Mówi wówczas: „nikt nie wycierpiał tego, co ja”, „nikt
nie przeżył tyle…”, „poradzę sobie sam”, „ja wiem najlepiej co mi jest,
inni nie mogą i nie potrafią mi pomóc”, „jestem wyjątkowy, nikt nie pił
tak jak ja”, „ja wiem jak mam trzeźwieć”, „nikt nie zrobił tyle złego co
ja”, „nigdy już się nie napiję”.
Mechanizm ten jest związany z poczuciem tożsamości, czyli
odpowiedzią na pytanie "kim jestem". Z tego wynikają ważne dla
funkcjonowanie człowieka czynniki: system wartości, podejmowanie
decyzji, konsekwencja, określanie własnych granic, poczucie
indywidualności. W postępującym procesie uzależnienia się, poczucie
tożsamości ulega zaburzeniu.

Powstanie dwóch biegunów
własnej osoby, czyli rozdwojenie
JA
oznacza
z jednej strony
poczucie mocy, przekonanie o własnej
sile,
działanie
impulsywne
bez
oglądania się na konsekwencje,
pewność siebie, roszczeniowość, brak
krytycyzmu. Określa się to jako
specyficzną nałogową dumę i
pychę.
Na przeciwnym biegunie pojawiają
się uczucia mniej przyjemne - wstyd,
poczucie
winy,
poczucie
beznadziejności, poczucie wyobcowania. Jedna i druga wersja osoby
utrudnia podjęcie leczenia: będąc pod wpływem alkoholu nie widzi takiej
potrzeby, natomiast na trzeźwo nie wierzy, że wyleczenie jest możliwe.
Rozpraszanie granic JA - na skutek rozdwojenia JA dochodzi do
rozmywania się granic, które to JA określają. Wiąże się to z poczuciem
braku kontroli i przekraczaniem granic własnego systemu wartości.
Wydrążenie JA - funkcjonowanie na granicach swojej tożsamości,
powoduje, że w środku zaczyna pojawiać się pustka. To jakby patrzeć na
siebie samego z góry, jak na kogoś obcego. Jest to nie tylko problem z
odpowiedzią na pytanie "kim jestem", ale niszczy także poczucie własnej
wartości, powoduje załamanie systemu wartości życiowych (jako wartości
rozumieć należy miłość, prawdę, wiarę, pracę rodzinę, przyjaciół, itp.).
Jakie są konsekwencje tego procesu dla osoby uzależnionej?
Osoba uzależniona stopniowo traci kontrolę nad własnym życiem. Ma
kłopoty z podejmowaniem i realizacją decyzji, trudno jej odpowiedzieć na
pytanie kim jest. Powoduje to przeżywanie trudności w przestrzeganiu
norm i wartości, ciągłą wewnętrzną walkę, poczucie bezsensu , pustki,
trudność w osiąganiu celów, uszkodzenie decyzyjności, brak koncentracji i
uwagi, brak wytrwałości. Ciągłe przeżywanie wewnętrznego tarcia między
Ja dobrym i Ja złym powoduje narastanie chaosu, niepokoju, lęku. Brak
stabilnego obrazu siebie jest nie do zniesienia. Uruchamia to Mechanizmy
Iluzji i Zaprzeczeń oraz Nałogowego Regulowania Emocji, a to prowadzi do
dalszego picia. Tu załamuje się najprawdziwsze postanowienie o niepiciu,
żadna przysięga nie ma już mocy.
Jak można sobie z tym radzić? Dla osoby, która chce trzeźwieć
ratunkiem jest odbycie terapii. Po terapii uczestnictwo w Grupie Wsparcia
pozwoli na uwewnętrznienie nabytej wiedzy. Jest to rodzaj terapii
pogłębionej. To praca nad sobą i własnymi problemami, to nauka tak
potrzebnej nam asertywności. To początek nowego życia, może lepszego.
Nikt nie obiecuje, że będzie łatwo, ale na pewno lepiej. Grupa daje
wsparcie. Zapraszam każdego, kto rozpoznaje u siebie problem związany z
piciem.

mgr Elżbieta Kordas, pedagog, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

OTWARTE ZAWODY SPŁAWIKOWE
Zarząd Koła PZW pragnie złożyć serdeczne podziękowania dla:
SM ,,Nasza Spółdzielnia", SGB w Strzelinie Oddział Stronie Śląskie,
Monice Galos i Dariuszowi Leśniewskiemu, Honoracie Ćwik,
Małgorzacie Szczepanek, Piotrowi Dudziakowi, Janowi
Jakiwczukowi, Zbigniewowi Głuszczyńskiemu, Andrzejowi
Słowiakowi, Zosi Sadowskiej. Radnym: Wiesławowi Ryczkowi,
Zdzisławowi Pakule, Ryszardowi Wiktorowi, Janowi Florowskiemu i
wielu innym za pomoc przy organizacji otwartych zawodów
spławikowych dla dzieci. Dzięki takim gestom dziecięce buzie są
jeszcze bardziej uśmiechnięte.
Wyniki zawodów: kat. do 10 lat: 1. Kuba Ratajczyk, 2. Martyna
Lechowicz, 3. Wiktoria Bordan, kat. 11-14 lat: 1. Seweryn Łapa,
2. Paulina Stolarz, 3. Kuba Aniszkiewicz.
Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia za rok.
Z wędkarskim pozdrowieniem, Grzegorz Urbaniak - Prezes Koła
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CAŁA POLSKA NA ROWERY
W dniu 07.06.2014
odbył się w naszej
gminie Ogólnopolski
Rajd „Wsiadamy na
r o w e r y ” .
Organizatorem rajdu
było Koło Kolarstwa
Górskiego
przy
Oddziale PTTK Stronie
Śląskie.

Przy pięknej pogodzie niezbyt trudną trasę pokonało Ok.. 20
osób. Jest to już kolejna wycieczka w tym roku promująca
prężnie rozwijające się kolarstwo górskie, które zdobywa coraz
więcej zwolenników aktywnego wypoczynku na łonie natury.
Zakończenie wycieczki odbyło się w gospodarstwie
agroturystycznym „Ranczo u Jana” przy ognisku i pieczonych
kiełbaskach. Zadowoleni uczestnicy wyrażali chęć uczestnictwa w
kolejnych wypadach w góry na rowerach.
KOŁO KOLARSTWA GÓRSKIEGO PRZY ODDZIALE PTTK STRONIE ŚL.

LIPCOWE IMPREZY

DWA ZŁOTE MEDALE W LUKSEMBURGU

● 07.2014 II Festiwal Jednego Popołudnia Wapiennik "Łaskawy

W dniach 11-15.06.2014 rozegrano Międzynarodowe
Mistrzostwa Luksemburga, na których Dolny Śląsk
reprezentowały zawodniczki klubu UKS MLKS Śnieżnik Stronie
Śląskie. Wysoką formę potwierdziły siostry Węgrzyn, które
wygrały swoje kategorie - Katarzyna młodziczki, a Anna
kadetki. Dobrze wypadła także Alicja Boroszowska zajmując
10 m-ce wśród juniorek.
Info: dozts
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Kamień" w Starej Morawie, tel. 74 8141 191.
05.07.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego", miejsce: Nowy
Gierałtów - Plac Spotkań, godz.12-14, tel. 74 8142 499.
12.07.2014 Polsko-Czeska Ekspresja Taneczna, miejsce: zalew
w Starej Morawie, organizator CETIK, tel. 74 8 143 205.
12.07.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego",
miejsce: Nowy Gierałtów - Plac Spotkań, godz.1214, tel. 74 8142 499.
19.07.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego",
miejsce: Nowy Gierałtów - Plac Spotkań, godz.1214, tel. 74 8142 499.
19/20.07.2014
wycieczka
do
Parku
Narodowego Dzika Orlica (Czechy), organizator: Stowarzyszenie
"Złoty Kasztan", tel. 74 8141 112.
20.07.2014 Muchowe Zawody o Puchar Burmistrza Stronia
Śląskiego rz. Morawka, organizator PZW Stronie Śląskie,
tel. 605745966.
20.07.2014 wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna z
Natury - Poznaj swoją okolicę", organizator CETIK/SPA,
tel. 74 8143 242, 74 8141 604.
26.07.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego", miejsce: Nowy
Gierałtów - Plac Spotkań, godz.12-14, tel. 74 8142 499.
26.07.2014 Maraton MTB - Wielka Śnieżnicka. miejsce: Gmina
Stronie Śląskie, organizator SPA, tel. 74 8141 604.
27.07.2014 Rodzinne Zawody Spławikowe, miejsce: Stawy
Miejskie, organizator: PZW Stronie Śląskie, tel. 605745966.
27/30.07.2014 Sudety MTB Challenge, miejsce: Gmina Stronie
Śląskie, organizator: SPA, tel. 74 8141 604.
Paweł Dywański, CETIK

KLUB HDK „BRYLANT”
24 maja byliśmy na Spartakiadzie Strzeleckiej w Dusznikach
Zdroju – Jamrozowa Polana. Organizatorami Spartakiady była
Rada Rejonowa HDK w Kłodzku oraz Kolejowy Klub HDK – PCK w
Dusznikach Zdroju.
Na 14 drużyn zajęliśmy 6 miejsce. Spotkanie to odbywało się na
zasadzie pikniku rodzinnego były kiełbaski z
grilla, grochówka, loteria fantowa z której
dochód przeznaczony został na zasilenie
budżetu Rady Rejonowej HDK w Kłodzku.
13-15 czerwiec w Bielsku Białej odbyły się
XVIII Mistrzostwa Polski HDK- PCK w
Szachach. Nasza drużyna w składzie: Piotr
Sulicki, Robert Jankowski i Sławek Wojak zajęli

dobre szóste miejsce. Pierwsze miejsce zajął Klub HDK MPK
Wrocław, drugie miejsce Klub HDK PCK Ostaszewo Toruńskie,
trzecie miejsce klub HDK im. Z. Iwanickiego Kudowa Zdrój,
czwarte miejsce Szpital im. T. Marciniaka Wrocław. Są to drużyny
bardzo dobre, moim zdaniem dla nas na razie nie do osiągnięcia.
Szukamy szachistów - jest gdzie
trenować.
27 – 29 czerwiec VI memoriał
Kazimierza Derendy w Strzelaniu z
KBKS-u w Inowrocławiu. My tam też
będziemy reprezentować klub HDK
„Brylant” i Gminę Stronie Śląskie.

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl
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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 i 22 lipca, 12, 26
sierpnia.

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B,
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700,
ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000.
Wiesław RYCZEK, Magdalena LASKOWSKA i Zdzisław
PAKUŁA zapraszają w sprawach samorządowych do biura przy
ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700.
01 lipca dyżur pełni Radna Magdalena Laskowska.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego W. RYCZEK, G.
JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, W. CZERWIŃSKA, M. LASKOWSKA,
Z. PAKUŁA, R. WIKTOR organizują dla mieszkańców gminy
Stronie Śląskie bezpłatną podstawową obsługę prawną/
doradztwo/udzielaną przez adwokata z kancelarii prawnej.
Porady udzielane będą w każdy
pierwszy poniedziałek
miesiąca w godzinach 15.30-16.30 w Biurze Radnych ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna).
Najbliższe porady udzielane będą 07 lipca 2014 roku,
prosimy o wcześniejsze umówienie się na poradę pod nr tel. 601
259 900.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00-12.00 ww.
Radni organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje z
zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie). Wizyty prosimy
uzgadniać pod numerem 601 259 900.

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).

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

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

www.stronie.pl
Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i
Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

Dołącz do nas na Facebook’u: Stronie Śląskie – Aktywni z Natury

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

