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Zaproszenie na uroczyste sadzenie
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w 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów
GRZYBOMANIA 2014
parlamentarnych w powojennej Polsce.
Uroczystości będą miały miejsce w dniu
29 września 2014 roku o godz. 11:15
RAJD ŚNIEŻNICKI
na „Skwerze Praw Miejskich" przy ul. Kościuszki
w Stroniu Śląskim (obok budynku Urzędu
Pocztowego przy ul. Kościuszki 41), gdzie
zostanie posadzone symboliczne drzewko STRONIE ŚLĄSKIE W TV
SILESIA
wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy.
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Serdecznie zapraszam do wspólnego uczczenia 25 lat Wolnej Polski
pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
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Śląskie zajęła II miejsce, a Pan Eugeniusz
Tarnowski – Sołtys Sołectwa Bolesławów zajął
III miejsce w plebiscycie „Najaktywniejszy Sołtys
Kadencji

2011-2015”,

przeprowadzonym

w miesiącach styczeń – sierpień 2014 r.
na łamach Tygodnika Euroregio Glacensis.
Kilka słów uzasadnienia z głosów oddanych
przez czytelników: Pani Czesława Piechnik to
„kobieta, która zmieniła wieś na nową i coraz
piękniejszą, sympatyczna, pracowita, potrafi
zjednać ludzi, stawia wieś na nogi, jest tak szybka, że nie można za nią nadążyć nawet
samochodem…”, a Pan Eugeniusz Tarnowski to „dobry gospodarz, sumienny,
obowiązkowy, dba o sprawy sołectwa, jednocześnie równy chłop, szczery…”. Gratulacje,
dyplomy i upominki wyróżnionym sołtysom przekazał Pan Bogusław Bieńkowski - Redaktor
Naczelny Tygodnika Euroregio Glacensis oraz Pan Zbigniew Łopusiewicz - Burmistrz Stronia
Śląskiego podczas festynu wiejskiego „Grzybomania 2014”, który odbył się 13.09.2014 na
działce sołeckiej w Stroniu Śląskim wsi. Gratulujemy i życzymy zapału do dalszej pracy!
Monika Ciesłowska, UM
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PRZETARGI
Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości (j.t. Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zmianami ) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż n/w nieruchomości

Terminy odbytych przetargów: I –27 września 2013 r., II -6 grudnia 2013 r. III - 18 lutego 2014 r., IV -9 maja 2014 r., V-25 lipca 2014 r.
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 03 października 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 29 września 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.Oferentowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia
zamknięcia przetargu.
4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownym
pełnomocnictwem. Każdy uczestnik przetargu powinien posiadać dokument tożsamości, potwierdzenie wniesienia wadium, a w przypadku osób
prawnych: należy przedłożyć wypis (wystawiony nie później niż na trzy miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu) z właściwego dla
danego podmiotu rejestru, oraz kserokopię dowodu wpłaty wadium.
5. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.

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: Agnieszka Szlendak e-mail: a.szlendak@stronie.pl
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6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
7. 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.
8. Burmistrz Stronia Śląskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
9. 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.

STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI „Jaskinia Niedzwiedzia” Sp. z o.o.
Prezes Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 20 A
ogłasza PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) na dzierżawę lokali użytkowych w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z przeznaczeniem :
● Lokal o powierzchni 20 m2, zlokalizowany w pawilonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie wyposażony w instalację
wodno – kanalizacyjną, elektryczną (podlicznik) z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną. Miesięczna stawka wyjściowa
czynszu dzierżawnego do licytacji: 1 200,00 zł netto + podatek VAT. Do czynszu doliczana jest opłata za energię elektryczną (wg
wskazań podlicznika).
● Lokal o powierzchni 17,7 m2, zlokalizowany w pawilonie Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z przeznaczeniem na działalność
handlową – sprzedaż pamiątek i minerałów. Miesięczna stawka wyjściowa czynszu dzierżawnego do licytacji: 1 200,00 zł netto +
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się 29.09.2014 r. o godz. 12.00 w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. ; ul. Kościuszki 20 A ;
57-550 Stronie Śląskie.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :
- złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu w terminie do dnia 29.09.2014 r. do godz. 11.30,
- oświadczenie o niezbędnych uprawnieniach do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz wiedzy i doświadczenia
zawodowego,
- oświadczenie oferenta o gotowości podjęcia działalności w wydzierżawionych lokalach do dwóch tygodni od podpisania umowy,
- potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości 500,00 PLN w kasie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. do dnia 29.09.2014.r.
do godz.11.30.
Wadium przepada na rzecz SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o., jeśli wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy
najpóźniej w drugim dniu od zakończenia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone następnego
dnia po zamknięciu przetargu.
Szczegółowe informacje i projekt umowy dzierżawy można uzyskać w siedzibie SPA „Jaskinia Niedźwiedzia”
oraz pod nr tel. 501674521, 748140840 lub zapoznać się z wymienionym lokalem w Kletnie 18 w godzinach pracy
Jaskini Niedźwiedziej; codziennie za wyjątkiem poniedziałków w godz. 9:00 -16:00.
Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim OGŁASZA PRZETARG
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim ogłasza PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na dzierżawę
dwóch lokali z przeznaczeniem między innymi na sklepik szkolny.
Przedmiotem przetargu jest stawka netto za 1 m2 powierzchni.
1. Lokal szkolny o powierzchni 14,67 m2 wyposażony jest w instalację c.o., elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
2. Lokal o powierzchni 53 m2 wyposażony jest w instalację c.o, elektryczną z możliwością podłączenia instalacji
wodno – kanalizacyjnej.
3. Lokale znajdują się w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12.
Oferty pisemne zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia należy składać w zamkniętej kopercie nie później
niż do dnia 06 października 2014 r. do godz. 1200 w sekretariacie Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim, ul. Kościelna 12,
lub przesłać na adres: Zespół Szkół Samorządowych, ul. Kościelna 12, 57-550 Stronie Śląskie
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 października 2014 r. o godz. 1300 w siedzibie zamawiającego.
Informację o przetargu można uzyskać w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Ślaskim tel. 74 8 141 201.
Oferent powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
ze zmianami.
Monika Ostrowska
Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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DOŻYNKI POWIATU KŁODZKIEGO
7 września w pięknie położonych Wambierzycach odbyły się dożynki
Powiatu Kłodzkiego. Dziękczynienie za plony rolnicy rozpoczęli mszą świętą,
którą odprawił jego ekscelencja ksiądz biskup Adam Bałabuch. W następnej
kolejności korowód z wieńcami dożynkowymi przemaszerował w stronę
kompleksu sportowego Orlik, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna.
Uroczystego otwarcia dożynek dopełnili gospodarze, czyli starosta Maciej
Awiżeń, wicestarosta Adam Łącki oraz ks. Albert Krzywański. Oczywiście, żeby
tradycji stało się zadość zespoły, które brały udział w dożynkach ośpiewały
swoje wieńce, a następnie przystąpiły do konkursu na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy. Przewodniczącym tegorocznego jury była poseł Monika
Wielichowska i pomimo trudnego wyboru pierwsze miejsce, a tym samym
puchar Ministra Rolnictwa oraz nagrodę finansową od powiatu przyznano
dla wieńca z Wolan (Gmina Szczytna). Przy niewielkiej różnicy punktów drugie miejsce zajął wieniec z Gminy Stronie Śląskie (Koło Gospodyń
Wiejskich ze Stronia Wsi). Na miejscu trzecim usadowił się wieniec z Gminy Radków. O oprawę artystyczną zadbały powiatowe zespoły ludowe
z kół Gospodyń Wiejskich, ale również nie zabrakło muzyki ze środowiska młodzieżowego. Serdecznie gratulujemy naszym Gospodyniom,
a wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc przy organizacji dożynek - dziękujemy.

Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza

GRZYBOMANIA 2014 ZA NAMI
13 września na działce sołeckiej w Stroniu Śląskim wsi odbyła się kolejna edycja festynu wiejskiego, pt. Grzybomania 2014.
Organizatorem wydarzenia jest Koło Gospodyń Wiejskich ze Stronia Śląskiego wsi, którego inicjatywę wspiera Nadleśnictwo
Lądek-Zdrój oraz bardzo wiele osób i instytucji, które przekazują nagrody i pomagają w organizacji wydarzenia. Specjalnie na
Grzybomanię Panowie ze Stronia Śląskiego wsi, w czynie
społecznym zbudowali zadaszoną wiatę
- doskonałą
do tańca (które po zakończeniu części oficjalnej trwały do
północy). Imprezę prowadziła Kapela Podwórkowa z Ulicy
Hutniczej. Jak co roku, odbył się konkurs na największą ilość
zebranych grzybów o nagrodę Pana Burmistrza, w którym
zwyciężyła Pani Renata Kawecka ze Stronia Śląskiego oraz
konkurs rozpoznawania grzybów o nagrodę Pana
Nadleśniczego, w którym I miejsce w kategorii dorośli zajął
Pan Daniel Grzelak ze Stronia Śląskiego wsi, a I miejsce
w kategorii dzieci Iza Targosz z Radochowa. Pod koniec
imprezy rozstrzygnięto konkurs na jelenia, w którym głosem
Pań „łań” oraz ekspertów Pani Jolanty Bogiel i Pana
Wiesława Ryczko z Koła Łowieckiego „Śnieżnik” Pan
Zygmunt Hofman z Wrocławia najlepiej naśladował odgłosy
jelenia na rykowisku, zajął I miejsce i wygrał nagrodę Pani
Sołtys.
Nagrody dla pozostałych „jeleni” ufundowali Z-ca Sołtysa Pani Teresa Michalak oraz Radna Miejska Pani Katarzyna Grzelak.
Konkurs uświetniły sygnały myśliwskie w wykonaniu Kacpra Foremnika. Po pełnym emocji pojedynku „jeleni”, odbył się pokaz
strażacki przygotowany przez dzieci - młodych strażaków pod opieką członków Ochotniczej Straży Pożarnej ze Stronia Śląskiego.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, mieszkańcom Stronia Śląskiego wsi, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w organizację
festynu. Fotorelacja i więcej o przebiegu imprezy na: www.facebook.com/stronie. Zapraszamy za rok!

Monika Ciesłowska, UM
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„RAJD ŚNIEŻNICKI”
W pierwszą sobotę września, tj. 06.09.2014 r. odbyła się już
piąta edycja międzynarodowego rajdu pieszego pn. "Rajd
Śnieżnicki". W rajdzie wzięło udział ok. 300 osób.
Na szczycie Śnieżnika doszło do tradycyjnego spotkania
turystów z Polski i Czech oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych
miast partnerskich: Stronia Śląskiego Starego Mesta.
Dla uczestników imprezy przewidziano wiele atrakcji. Były
pączki, chlebek ze smalcem, pogadanka na temat walorów
przyrodniczych Masywu Śnieżnika, a także historii
i dziedzictwa kulturowego regionu. Na szczycie Śnieżnika
można było również wygrać bilety do Jaskini Niedźwiedziej
w Kletnie.
W trakcie imprezy, uczestnicy rajdu otrzymali worki i mieli za
zadanie zebrać śmieci na szlakach prowadzących na Śnieżnik.
Osoby, które zebrały najwięcej nieczystości otrzymały
nagrody.
"Rajd Śnieżnicki" zorganizowany został w ramach projektu
„Masyw Śnieżnika - promocja i rozwój infrastruktury
turystycznej” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013, oś IV LEADER, w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.
Organizatorem Międzynarodowego Rajdu Pieszego był
Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o.
oraz PTTK Stronie Śląskie i Nadleśnictwo Lądek Zdrój.
Bogdan
Birówka

Stronie Śląskie w TV Silesia
Na początku września w śląskiej
telewizji TVS emitowana była
audycja
po dsumowująca
program Weekend z TVS, który
został zrealizowany pod koniec
czerwca na Zalewie w Starej
Morawie.
W
programie
śniadaniowym Express Silesia
Burmistrz Stronia Śląskiego
Pan
Zbigniew
Łopusiewicz
prezentował walory turystyczne
i przyrodnicze Naszej gminy oraz
zaprosił widzów TVS do korzystania z szerokiej oferty letniej jak i zimowej.
Na antenie TVS ogłoszony został również konkurs dotyczący wiedzy o Gminie
Stronie Śląskie. Sponsorami nagród w konkursie są: Stroński Park Aktywności
„Jaskinia Niedźwiedzia” Sp. z o.o., Ośrodek Narciarski Czarna Góra, Hotel
Morawa oraz Apartamenty Czarna Góra. W części kulinarnej programu Express
Silesia „MasterChef” Restauracji Puchaczówka Pan Sebastian Witkowski,
przyrządził risotto z kaszy gryczanej z grzybami i oscypkiem, roladki z pstrąga
wędzonego na sałatce owocowej z sosem limonkowym oraz stek z polędwicy
sudeckiej zapiekany serem ślubowskim. Dania przygotowane były
z ekologicznych produktów regionalnych. Audycje w TV Silesia realizowane
były w ramach projektu „Weekend z TVS - promocja Masywu Śnieżnika”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju
Obszaró w
Wiejskich
na
lata
2007-2013, oś IV LEADER,
w ramach działania 413
Wdrażanie
lokalnych
strategii rozwoju dla
małych projektów.
Bogdan Birówka

VI TURNIEJ OLDBOJÓW O PUCHAR BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO.
Tradycyjnie już od 10 lat (pierwszy turniej w 2010 r.) jesienią rozgrywany jest piłkarski Turniej „Oldbojów”. 13 września 2014 r. na naszym Orliku
odbył się VI Turniej Piłkarski Oldbojów o Puchar Burmistrza Stronia Śląskiego. Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn, niestety zeszłoroczny zwycięzca
„Concordia Knurów” utknął na autostradzie natomiast drużyna policji z nadmiaru obowiązków nie skompletowała składu. Zwycięzca turnieju
został wyłoniony z 4 drużyn. Turniej rozegrano w formule „każdy z każdym”. Wszystkie spotkania odbyły się w wyrównanej i zaciętej walce
o każdą piłkę, ale jak to jest w tej kategorii wiekowej - w przyjacielskiej atmosferze. Drużyna” Oldboys Kryształ Stronie Śląskie” w składzie: Rapacz
Jerzy, Olszewski Tomasz, Margowniczy Zbigniew, Piechnik Krzysztof, Majcher Jarosław, Wosiak Ryszard, Pietrzykowski Tomasz, Ceglarski Piotr,
Wiktorski Grzegorz, Kuźba Marcin
zremisowała dwa spotkania i jeden
mecz przegrała.
Tabela turnieju:
1. Nysa Kłodzko
2. Polonia Bystrzyca
3.Kryształ Stronie
4.Piekarnia Marcela Lądek Zdrój.
Wręczenie pucharu, nagród i upominków przez Burmistrza Stronia Śląskiego p. Zbigniewa Łopusiewicza i Prezesa SPA Jaskinia Niedźwiedzia
p. Renatę Nowak zakończyło część oficjalną turnieju. Organizatorzy turnieju Rapacz Jerzy i SPA Jaskinia Niedźwiedzia dziękują pani Monice Galos
za przygotowanie ciepłego posiłku w trakcie turnieju, panu Markowi Krysman za sędziowanie wszystkich spotkań oraz łowisku „Nad Stawami”
w Kletnie, gdzie można było zakończyć część nieoficjalną.
Jerzy Rapacz
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KARTA DUŻEJ RODZINY
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim informuje, iż od dnia
16 czerwca 2014 r. rodziny, które mają na utrzymaniu troje i więcej
dzieci mogą składać w siedzibie tut. Ośrodka wnioski o przyznanie
Karty Dużej Rodziny.
Karta wydawana jest bezpłatnie,
każdej
osobie
zgłoszonej
we wniosku, bez względu na dochód
w
rodzinie.
Rodzicom
karta
wydawana jest dożywotnio, dzieciom
do ukończenia 18 lub 25 lat
w przypadku kontynuowania nauki.
Osoby niepełnosprawne otrzymują
kartę na czas trwania orzeczenia
o niepełnosprawności.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do
zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak
i firmy prywatne. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do
korzystania ze zniżek na terenie całego kraju. Dzięki Karcie Dużej
Rodziny, rodziny wielodzietne mogą liczyć na tańsze bilety na
wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją
publiczną, a nawet wakacje. Wszystkie miejsca oferujące zniżki są
opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Liczba instytucji
i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.
Pełną listę instytucji i firm można znaleźć na stronie:
www.rodzina.gov.pl. lub www.mpips.gov.pl w załączniku karta Dużej
Rodziny. Wszelkie informacje oraz wnioski o przyznanie Karty Dużej
Rodziny można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stroniu
Śląskim. Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba
okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających
stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny
wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest
zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
*w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument
potwierdzający tożsamość;
w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt
urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
*w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument
potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły
wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
*w
przypadku
dzieci
legitymujących
się
orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku
powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz
orzeczenie
o
umiarkowanym
albo
znacznym
stopniu
niepełnosprawności;
w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej –
zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka.

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA WRZESIEŃ
I PAŹDZIERNIK.
Gorące ukłony na przywitanie
wszystkich dzieci, ich rodziców
w imieniu całego personelu
składa dyr. Przedszkola.

● 01. 09. 2014r., jak co roku spotkaliśmy się wszyscy
w przedszkolnych salach. W grupie dzieci najmłodszych nie
obyło się bez łez, ale szybko przekonały się, że w naszym
Przedszkolu świetnie się bawimy. Dzieci starsze z radością
przekraczały próg Przedszkola.
● 04. 09.2014r., odbyło się zebranie organizacyjne z rodzicami
wszystkich przedszkolaków, na którym Pani Dyrektor serdecznie
ich przywitała w naszym gronie. Podczas pierwszej części
wybrani zostali przedstawiciele grup do Rady Rodziców. Druga
część zebrania odbywała się w salach, prowadzona przez
wychowawców.
Rodzice
omawiali
sprawy
związane
z funkcjonowaniem grup w roku szkolnym 2014/2015.
Z uwagi na wskazania podstawy programowej, dzieci
przynajmniej 1/5 czasu spędzają na ogrodzie przedszkolnym,
stąd apelujemy o rozsądne planowanie ubioru dziecka.
● 20. 09. 2014r., organizowaliśmy w naszym ogrodzie piknik
„Pożegnanie lata”. Było mnóstwo atrakcji oraz pyszne jedzenie.
Uśmiechy gościły na twarzach dzieci i ich opiekunów.
● 10. 10. 2014r., odbędzie się Pasowanie na Przedszkolaka.
W tym dniu dzieci oficjalnie wstąpią w grono przedszkolaków
i uzyskają nazwy grup.
● 14.10.2014r., obchodzimy dzień Komisji Edukacji Narodowej.
Ztej okazji życzymy wszystkim nauczycielom wszelkiej
pomyślności i wielu sukcesów na drodze do wychowania
i nauczania dzieci i młodzieży.
Serdecznie dziękujemy Pani Annie Szkotnickiej za przekazanie
zabawek na rzecz naszego przedszkola.
W roku szkolnym 2014/2015 przedszkole organizuje zbiórkę
plastikowych nakrętek na zakup sprzętu pomocniczego
– krzesełka schodowego dla mieszkanki naszej gminy Vanessy ,
nakrętki prosimy przynosić do wychowawców grup.
Wszystkim dzieciom życzymy wielu uśmiechów i radości
podczas pobytu w naszym Przedszkolu.

INFORMUJEMY!
Szkoła Podstawowa wznawia akcję MAKULATURA!
22 września b.r. odbędzie się pierwsza zbiórka makulatury w nowym roku szkolnym.
Zachęcamy wszystkich do włączenia się!
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SZKOLNE INICJATYWY ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI
UCZNIÓW
W Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim realizowanych jest wiele
programów mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz
rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów.
● Program Szkoła Współpracy
Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy
uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych
środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce
● Program Przedsiębiorcza Klasa dla klas IV-VI autorstwa M. Balicka,
D. Jezierska. Koordynator p. D. Jezierska. przy współpracy
z nauczycielami - p. M. Sokołowską, p. A. Michorczyk.
Dostrzegając niską świadomość w zakresie przedsiębiorczości
w społeczeństwie oraz bariery utrudniające kreowanie postaw
przedsiębiorczych, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął
decyzję o realizacji projektu „Przedsiębiorcza klasa”, skierowanego do
dzieci z klas IV – VI szkół podstawowych. Projekt jest finansowany
z budżetu województwa dolnośląskiego. Celem przedsięwzięcia jest
przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do aktywnego i świadomego
uczestnictwa w życiu gospodarczym oraz pełnienia różnych ról
zawodowych, a także promocja postaw przedsiębiorczych
i pobudzanie kreatywności wśród dzieci w wieku szkolnym. W ramach
projektu odbędą się wycieczki, spotkania z przedsiębiorcami,
działania twórcze, warsztaty. Program konkursowy w wyniku
przeprowadzonej oceny został rekomendowany do dofinansowania
na kwotę 20 000 zł. Okres realizacji projektu: 15 IX – 15 XII 2014 r.
● Multisport IV-VI- M. Balicki
Cel projektu, to zwiększenie aktywności fizycznej uczniów, poprawa
sprawności, upowszechnienie sportu i ruchu.
Zajęcia w poniedziałki od 13.30 , wtorki od 14.00 i piątki od 13.30
● Sprawny Dolnoślązaczek dla kas I-III- A. Mrozek.
Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością
sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania
fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi
formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które
pozytywnie wpływają na jakość życia.
● Ożywić pola – rok trznadla klasy I-VI - D. Jezierska, H. Kulbicka
Kontynuacja działań, rok kalendarzowy
● Rozwijamy pasje i zdolności (program własny) M. Balicka,
S. Madejczyk, D. Jezierska
● „SKO” (program zewnętrzny) - p. J. Grzybowski. Szkolne Kasy
Oszczędności (SKO) PKO Bank Polski od pokoleń zachęca
najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu
finansów. Obecnie SKO to unikalne rozwiązanie w skali Europy,
dostosowane do potrzeb polskich uczniów.
● Owoce i warzywa w szkole dla klas I-III - A. Dumańska.
Program we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Dzieci będą
otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie
więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni
w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej
na stronie internetowej www.arr.gov.pl
● Owoce i warzywa w szkole dla klas I-III - A. Dumańska.
Program we współpracy z Agencją Rynku Rolnego. Dzieci będą
otrzymywały nieodpłatnie owoce i warzywa, co najmniej 2 razy i nie
więcej niż 3 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni
w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej
na stronie internetowej www.arr.gov.pl

● Mleko w szkole klasy I-VI- E. Kozłowska, J. Grzybowski.
Celem programu „Mleko w szkole” jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie
spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci
i uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej
zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty. Białe mleko darmowe,
smakowe i jogurty z dopłatą. Informacje na tablicy ogłoszeń.
● Program Trzymaj Formę!- koordynator p. J. Staśko.
Propaguje zdrowy styl życia. Zachęcamy i wdrażamy do regularnej
aktywności fizycznej oraz właściwego i smacznego odżywiania się.
Program zewnętrzny "Trzymaj formę" współorganizowany jest przez
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów
Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO
dotyczącej diety, aktywności fizycznej oraz promocja zdrowia.
Głównym celem programu jest propagowanie aktywności fizycznej
i prawidłowego odżywiania wśród dzieci i ich rodzin.
● Projekt dla klas III „Umiem pływać” - prowadzenie p. Mirosław
Bałys , koordynator p. M. Ozga, zajęcia na basenie Stroński Park
Aktywności Stronie Śląskie. Projekt powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół
podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny
udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych
z zakresu „nauki pływania”.

II część wyprawy wzdłuż Dzikiej Orlicy

„Dla duszy i ciała”
05.07 br. był to piękny dzień
mimo, że poranek miał chęć
zapowiedzieć deszcz. O godz. 9.00
wyruszyłyśmy delektować się
widokami gór i rzeki Dzikiej Orlicy
oraz historią ziemi i mieszkańców.
Od Mostowic przez Orlicke Zahori
dojechałyśmy
do
maleńkiej
turystycznej miejscowości / 52
osoby stałych mieszkańców / NERATOV. To maleństwo to znane
POUTNI MISTO – miejsce pielgrzymkowe z przepięknym olbrzymim
kościołem. w którym od 15 sierpnia 1661 r znajdowała się figurka
Panny Marii Łaskawej wyrzeźbionej po wizjonerskim śnie / jak podają
zapisy/ przez proboszcza z Rokytnice. Ta Barokowo-rokokowa fara
spłonęła 10 kwietnia 1945 r. trafiona pociskami artyleryjskimi Armii
Czerwonej. Wielkim osiągnięciem godnym podziwu jest odbudowa
zawalonych stropów oraz remont wnętrza zainicjowana przez
Stowarzyszenie Neratov, probostwo oraz licznych sponsorów / również
z Polski /. Wpisana w 1992 r. na listę dziedzictwa narodowego
odbudowa wspierana jest między innymi przez Ministerstwo
Rolnictwa , Ministerstwo Pracy i Pomocy Socjalnej ponieważ służy
obecnie nie tylko modlitwom ale i celom Kulturalnym. Nie ma chyba
w Europie tego rodzaju budowli z całym szklanym dachem, tak
jasnej ,ciepłej i przestronnej bez zbędnych ozdób. "NA SKRZYDŁACH
ANIOŁA" to nowoczesne historyczno - liturgiczne wyposażenia FARY jak
przystało na XXI wiek. Następna mała historyczna miejscowość z 1363
roku to KUNVALD
przez który z zamków ZAMPACH, LITICE
i POTSTEJN wiodły ważne drogi do KŁODZKA i dalej na Śląsk.
Tu w 1457 r. osiadła grupa tworząca fundamenty pod nowy czeski
kościół Jednoty Braci Czeskich . Do najwybitniejszych osobistości tego
miejsca należy uczony założyciel czeskiej zootechniki prof. Frantisek
Bilek – twórca muzeum hippologicznego - który uratował przed
wyginięciem konia Przewalskiego. ZAMBERK miasto wielkością
porównywalne do Bystrzycy Kł. historią sięgające 1332 r. zachwyciło
nas czystością, pięknymi kamieniczkami i orginalną fontanną.
→

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: Agnieszka Szlendak e-mail: a.szlendak@stronie.pl

Rok XI, Numer CXVIII

STR. 8
ciąg dalszy artykułu „Dla duszy i ciała”.

Kościół św. Wacława z 1352 r niestety był zamknięty z powodu remontu ale nasze oczy nacieszyły się
zbiorami Muzeum Miejskiego założonego w 1911r. Eksponaty z różnych dziedzin prezentują się tam
nawet w lustrzanym odbiciu ; rozbawiła nas ekspozycja na pierwszym piętrze muzeum poświęcona
w całości bajkom czeskim. Krecik,Rumcajs z Hanką, Żwirek i Muchomorek itd. to orginalne książki,
gry, naklejki, karty, figurki ,lalki - ale czy ktoś pamięta i kocha jeszcze taki bajki ? Obok muzeum
oglądałyśmy przez zamkniętą bramę cmentarz żydowski –jak podawała tablica -powstały około 1700
r Czas dla ciała a właściwie dla kubeczków smakowych poświęciłyśmy w miejscowym browarze po
drugiej stronie ulicy pijąc ciemną odmianę piwa po dolnej fermentacji oraz typowy czeski legar
o ziołowochmielowym aromacie i wyraźnej słodowości
/serwowany jest od pewnego czasu
w naszej Puchaczówce/ zagryzając oliwkami nadziewanymi migdałami. Tu produkowane są również
wg
starej receptury likiery chmielowe. Wodze fantazji zakupów popuściłyśmy sobie
w dyskoncie "BILLA" Osiem kilometrów od Zamberka leży 13 –wieczna wieś PASTVINY nad zbiornikiem wodnym o tej samej nazwie długości
5,7 km wokół którego znajduje się prawie 500 znanych ośrodków wypoczynku i turystyki. Zbiornik o tej samej nazwie ,powstał dzięki wzniesionej
w 1938 r. ZAPORZE zbudowanej z diorytu z pobliskiego kamieniołomu na 110,3 ha o pojemności ogólnej 11033,00 m3. Najpiękniejszym obiektem
przyrodniczym Dzikiej Orlicy /rzeki granicznej / jest 800 -letnia VEJDOVA LIPA oraz szerokolistna orchidea STOPLAMEK ,zagrożona wyginięciem
TRASZKA GÓRSKA i ROPUCH SZARA.Późny klasyczny czeski obiadek smakował nam wybornie w restauracji "U MOSTU", gdzie przez przeszklony
taras oglądałyśmy zabawnie przystrojone - jako różne pojazdy samochodowe - pływające rowery wodne. W tym urokliwym miejscu nad DZIKĄ
ORLICĄ odpoczywał kilkakrotnie z rodziną prezydent Czech T.G MASARYK zauroczony jej pięknem. Końcowy punkt wyprawy to KLASTEREC nad
ORLICI /1278 r/ - najstarsza miejscowość we wschodnich Czechach. Tutaj krzyżacki klasztor był również miejscem działalności
charytatywnej ,schronieniem kupców i wędrowców, przechodzących tędy do ziemi kłodzkiej. Dziś jest największym zabytkiem średniowiecza tego
regionu. Oglądałyśmy kościół Trójcy Przenajświętszej z zegarem słonecznym z maksymą " NIE WAŻNE JAK DŁUGO, ALE JAK DOBRZE ŻYJEMY" dzieło miejscowego architekta LYERA. Nie,nie byłyśmy wszędzie , nie sposób w trakcie jednego dnia być we wszystkich miejscach ale to co
musnęłyśmy wszelkimi zmysłami polecamy Pąństwa uwadze.15 - 17.08 uczestniczyłyśmy po raz czwarty w IV Strońskim Rajdzie w Masywie
Śnieżnika ..... łamiąc powiedzenie "Cudze chwalicie ,swego nie znacie ,sami nie wiecie co posiadacie"23.08 czcząc 5 -lecie istnienia sekcji "kijarzy"
Stowarzyszenia "ZŁOTY KASZTAN" wybrałyśmy się do KRALIK na święto służb mundurowych Czech różnych iformacji - "CIHELNA 2014" ale o tym
w następnej opowieści. Kończąc nasz cykl wyjazdowych imprez wpisanych w kalendarz Gminy zapraszamy na rok następny do
wspólnego udziału w różnych formach podróżowania.
Prezes Stowarzyszenia "ZŁOTY KASZTAN" - Jolanta Bogiel

Wieści z Biblioteki
Biblioteka Miejska CETiK
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w roku szkolnym 2014/15.
Oferujemy szeroki wybór nowości wydawniczych, lektury szkolne, a także bezpłatny
dostęp do Internetu. Zwracamy się również z prośbą do wszystkich zapominalskich
o zwrot przetrzymanych lektur.
Świadczone usługi: druk, ksero A4 – 0,20 zł., druk kolor – 5 zł., skaner – 0,50 zł., fax – 1 zł
1. Narodowe Czytanie.
Dnia 6 września 2014 r. w Bibliotece Miejskiej odbyła się trzecia odsłona akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.
W tym roku czytaliśmy "Trylogię" H. Sienkiewicza. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji - uczniom ze Szkoły Podstawowej z panią
Agatą Michorczyk, młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych z panią Agnieszką Tatarynowicz, Krystianowi Sokołowi, pani Karolinie Sokół, Joannie
Kordyjacznej oraz radnym Rady Miasta i Gminy Stronie Śląskiei. Nasze spotkanie stanowiło wspaniałą okazję, by ponownie przeżyć zapierające
dech w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów i potwierdziło słowa Prezydenta, iż „najwybitniejsze dzieła rodzimej literatury jednoczą
nas jako wspólnotę, wzmacniają polską tożsamość i narodową dumę”.
2. Wakacje w Bibliotece.
W trakcie wakacji dzieci mogły wykazać się pomysłowością i kreatywnością dekorując tekturową twierdzę, którą wygraliśmy w konkursie
ogłoszonym przez Puchaczówkę. Efektem naszej wspólnej pracy jest przepiękny, kolorowy zamek ( mający też swoją mroczną stronę), który
można podziwiać w czytelni biblioteki i który w niedalekiej przyszłości stanowić będzie scenografię w spektaklu.
3. Kurs FunEnglish.
W trakcie wakacji dzieci chętnie korzystały z multimedialnego kursu języka angielskiego FunEnglish. Informujemy wszystkich zainteresowanych,
że istnieje możliwość kontynuacji nauki języka.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny e-learningowy kurs języka angielskiego funenglish.pl. Kurs składa się z kilkuset
filmów, piosenek, edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. Łączy naukę z zabawą - dzięki czemu dzieci szybko
zdobywają kolejne umiejętności językowe. Internetowy kurs funenglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa
Edukacji Narodowej. Dzieci mogą korzystać z kursu samodzielnie – potrzebny jest im tylko komputer z dostępem do Internetu.
Wystarczy, jeżeli będą uczyły się dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć
pierwsze efekty nauki. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu dzięki udziałowi w trzeciej edycji projektu „FunEnglish w bibliotece”,
prowadzonego przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Ukończenie kursu
uhonorowane jest certyfikatem.
Biblioteka Miejska – Alicja Witczak
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA

NIE DAJ SIĘ ZŁOWIĆ NA WNUCZKA!

SZANOWNI PAŃSTWO.
Informuję, że w miesiącu sierpniu 2014r. strażnicy miejscy
udzielili
12
pouczeń
za
wykroczenia
porządkowe
i 6 za wykroczenia drogowe. W okresie tym nałożyli również
6 mandatów karnych kredytowanych - wszystkie za wykroczenia
porządkowe.
W trakcie 21 samodzielnych patroli funkcjonariusze
sprawdzali parki miejskie, rejony osiedli, targowisko, budynki
Urzędu Miejskiego, rejon zalewu w Starej Morawie, Jaskini
niedźwiedziej w Kletnie. Dodatkowo objęli patrolem rejony
ogródków działkowych i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe w celu wyeliminowania osób spożywających alkohol
w ich rejonie.
Funkcjonariusze udzielili 9 asyst dla Policji oraz
1 asysta dla biegłego psychiatry sądowego.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W związku
z puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 4 osób, a 2 właścicieli
ukarali mandatami karnymi.
W związku z otwarciem przejścia przez tamę objęto ten rejon
obserwacją wizyjną w celu wyeliminowania przypadków
wandalizmu.
W
miesiącu
sierpniu
funkcjonariusze
przyjęli
28 zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców z prośbą
o interwencję.
W
miesiącu
sierpniu
2014r
odbyli
wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 18 patroli, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego
na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 24
interwencje porządkowe, 3 osoby nietrzeźwe odwieźli
do miejsca zamieszkania. W ramach akcji „Bezpieczne wakacje”
i Bezpieczne wakacje nad wodą” skontrolowali kąpielisko
w Starej Morawie oraz rzeczki i strumienie na terenie całej
gminy. Nie stwierdzili niebezpiecznych zachowań wśród dzieci
i młodzieży.
W ramach kontroli „Niebieskiej karty” dotyczącej przemocy,
skontrolowano 2 rodziny.
W
dniu
09.08.2014r
zabezpieczano
wspólnie
z funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę
plenerową „ Drezyniada ”, która przebiegła spokojnie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 39 patroli z czego
12 pieszo, 12 rowerami i 15 samochodem.
Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

Policja Apeluje:
O zachowanie ostrożności zwłaszcza
przez osoby starsze i samotnie
mieszkające, które stają się częstymi
ofiarami przestępstw.
W OSTATNIM OKRESIE NASILIŁY SIĘ OSZUSTWA
DOKONYWANE TZW. METODĄ „NA WNUCZKA”.
Jeśli ktoś zwraca się do Ciebie o pomoc finansową
związaną np. ● z wypadkiem, ● operacją, ● spłaty długu
lub ● uprowadzeniem; podając się za bliską Ci osobę
np. WNUCZKA - zadzwoń do najbliższej rodziny, aby
potwierdzić tą informację. Gdy okaże się, że to próba
oszustwa, natychmiast powiadom POLICJĘ. Zadzwoń na
bezpłatny numer alarmowy 997 bądź z telefonu
komórkowego na numer 112 i przekaż informację
o swoich obawach.
Posterunek Policji
w Stroniu Śląskim

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
INFORMUJE
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ

OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC!

Może to być przede wszystkim informacja

prawna,

pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji,
pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają
podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które
uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli
jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz
pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami
dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa
Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/
Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej

www.pokrzywdzeni.gov.pl
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KOLEJNE SUKCESY KLUBU
SPORTOWEGO „ŚNIEŻNIK”

Co słychać w Klubie HDK „ Brylant ”

Codziennie spotykasz ich na ulicy. Czy wiesz, że w ich żyłach płynie właśnie Twoja
krew? Czy wiesz, że dzięki Tobie chodzą po tej ziemi? Czy wiesz, że Twoje
bezinteresowne działanie stanowi najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego
braterstwa? Nie możesz zapobiegać wszystkim wypadkom ale możesz uratować
ich ofiary!
Daj krew – daj życie nie bądź obojętny, co dziennie potrzebnych jest co najmniej
dziesięć tysięcy dawców, z których każdy odda 450 mil. krwi. Przeciętny organizm
człowieka posiada od 6 do 7 litrów czerwonego płynu, w ciągu kilku godzin ze
zdrowego dawcy zostaje zregenerowan potrzeba od Ciebie niecałe dwie szklanki
krwi. Pamiętaj – co 15 sekund potrzebna jest krew dla ratowania ludzkiego życia.
Nie każdy może oddać krew, ale każdy może jej potrzebować. Klub Honorowych
Dawców Krwi „ Brylant ” w Stroniu Śląskim działa od roku 1975. Działa na rzecz
promowania honorowego krwiodawstwa, a także uwrażliwienie społeczeństwa
w tej materii. Łączy nas jeden cel - potrzeba niesienia pomocy innym, chęć
ofiarowania potrzebującym daru życia najcenniejszego leku. Na co dzień ratujemy
wiele istnień ludzkich, oddając systematycznie krew. Do klubu należą pracownicy
huty, kierowcy, pracownicy administracji publicznej, bezrobotni, cieszy nas, że
w ostatnim czasie oddawać krew przychodzą ludzie młodzi którzy ukończyli
osiemnasty rok życia . Honorowi dawcy krwi mają świadomość, iż postawa jest
największym humanitarnym czynem człowieka.
Najbliższa Akcja poboru krwi w CETIKU 15 października ( środa ) czekamy
WYGRANA W PUCHARZE!
na każdego dawcę.
We wrześniu zaprosili nas : Klub HDK-PCK „ Strażak ” Przy Zarządzie MiejskoPodopieczni Wojciecha Hatalskiego po trzymającym do
końca w napięciu meczu 1/16 Okręgowego Pucharu Polski Gminnym ZOSP RP w Błoniu oraz Stowarzyszenie HDK im. ks. Józefa Niedzieli
w Rybniku
wygrali z rywalem zza miedzy Trojanem Lądek Zdrój.
Jacek
Pierwsza połowa nie napawała optymizmem ponieważ
nasi piłkarze grali słabo i tą część meczu przegrali 2:0. Drugie
45 minut pokazały jednak, że nasz zespół stać na dużo
w połowie wynik niezmiennie 0:0.
więcej i zdecydowanie lepszą grę. Po bramkach Lasoty
W
drugiej
połowie
podobnie
i Kowalczyka doprowadziliśmy do remisu 2:2. Sędzia
asekuracja z dwóch stron. Wystarczyła
zawodów po upływie 90 minut zarządził serie rzutów
chwila nieuwagi w środku pola, aby
karnych. Szczęście dopisało i mecz zakończył się naszą
zawodnicy Oldboja Stronie Śląskie
wygraną 5:4. W karnych bramkach strzelali: Śliwa, Cieśla,
podaniami dograli do Jarosław
D. Bugajski, Sz. Błachut i w decydującym momencie nasz
Majchera, który strzelił jedynego gola
bramkarz Marcin Błachut.
w spotkaniu dla Odbojów dając tym
SKŁAD: M. Błachut, Hatalski 65 min., Cieśla, P. Kowalewski
samym swojej drużynie zwycięstwo
70 min., Majcher, Moskot, Śliwa, Niewiadomy 60 min.,
w Orlik Lidze. O miejsce III w turnieju
Kowalczyk, Pawłowski, Lasota, M. Kowalewski 80 min.,
zagrały zespoły ZSS oraz Orlik-Piekarnia
Maciejewski, Sz. Błachut, Gumpert 46 min.
Marcela-Lądek Zdrój i w tym spotkaniu
D. Bugajski
padło wiele bramek a wynik 7:2 dał
zwycięstwo naszym kolegom z Lądka
ORLIK LIGA 2014 - ROZSTRZYGNIĘTA
Zdroju. Nagrody w postaci pucharów
Dnia 28 lipca tego roku zakończyły się zmagania amatorskich drużyn piłkarskich ze Stronia Śląskiego
oraz
pamiątkowych
dyplomów
i okolic. Do turnieju, który swój początek miał 23 czerwca przystąpiło sześć zespołów. Każdy zespół
wręczyła Pani Prezes Spa Jaskinia
mógł zgłosić 12 zawodników z czego na boisku ORLIK mogło przebywać jednocześnie 7 zawodników
Niedźwiedzia Renata Nowak.
jednej drużyny (6+1 bramkarz). Regulamin ligi, który podpisany został przez kapitanów przewidywał
spotkania w każdy poniedziałek i czwartek. Pomimo okresu wakacji kompleks sportowy w naszym Zwycięzcom serdecznie gratulujemy,
mieście dzięki kibicom i zawodnikom pękał w szwach w dniach, kiedy zbierali się piłkarze. Atmosfera a wszystkim uczestnikom dziękujemy
podczas każdego meczu była bardzo zacięta i niekiedy nerwy znane ze światowych boisk przenosiły się za udział oraz zapraszamy na kolejną
edycję Orlik Ligii już za rok.
na nasz stroński orlik, co również dodawało splendoru każdemu ze spotkań.
Po pierwszej rundzie z kompletem 15 pkt. prowadził zespół Oldboje Stronie Śląskie, którego Skład drużyny zwycięskiej: Kapitan
członkowie systematycznie spotykają się aby doskonalić swoje umiejętności. Drugie miejsce 12 pkt. Jerzy Rapacz, Zbigniew Margowniczy,
i tylko jeden mecz przegrany w bezpośrednim starciu z Oldbojami przed II rundą zajmował zespół ZKS Waldemar Targosz, Jarosław Majcher,
Tomasz
Olszewski,
Tomasz
„Nad Stawami” Żymbol z kapitanem Marcinem Kuzielem.
Wietrzykowski, Krzysztof Piechnik,
W poniedziałek 14 tego lipca rozpoczęły się mecze II rundy, kiedy to zawodnicy jeszcze bardziej
Krzysztof Bąk, Paweł Matkowski,
zmotywowani przystąpili do rewanżu za poniesione porażki. Każdy spodziewał się, że 28 lipca kiedy
Wojciech Woś, Marcin Błachut, Feliks
miała miejsce ostatnia kolejka spotkań OL 2014 będzie już wiadomo kto zajmie które miejsce. Jednakże
Czapika
sport w tak czystej odsłonie na poziomie amatorskim do końca potrafił byś nieprzewidywalny. Pierwsze
Ze sportowym pozdrowieniem
spotkanie rozstrzygnąć miało o tym, kto będzie triumfował w lidze. Na przeciwko siebie stanęli Oldboje
Łukasz Czapnik
Stronie Śląskie oraz ZKS „Nad Stawami” Żymbol, czyli idące łeb w łeb od początku ligi drużyny.
Pierwsze 20 min. zawodnicy jakby chcieli się poznać i nie dopuszczali przeciwnika do swojej bramki,
W niedzielę 14 września 2014 roku w Stroniu Śląskim
odbył się I Wojewódzki Turniej Kwalifikacyjny Juniorów
w Tenisie Stołowym. Zawody te w zupełności zdominowały
zawodniczki
MLKS
"Śnieżnik"
zajmując odpowiednio miejsca:
1. KatarzynaWęgrzyn,
2. AnnaWęgrzyn,
4. AlicjaBorszowska,
5. Ciura Aleksandra.
W pierwszej piątce znalazły się więc
aż cztery zawodniczki ze"Śnieżnika".
Anna i Katarzyna Węgrzyn uzyskały
prawo gry bez eliminacji w I Grand Prix Polski Juniorów,
który odbędzie się w Drzonkowie w dniach od 10-12
października 2014. Dobrze spisali się również chłopcy ze
"Śnieżnika": Daniel Majewski, który zajął miejsce
w przedziale 9-12 i Patryk Cuch, który ostatecznie uplasował
się na miejscu 13-16.
Bogdan Węgrzyn
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OPŁATA ZA ALKOHOL – III RATA
Przypominamy, że z dniem 30.09.2014 roku upływa termin
zapłaty za III ratę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
prosimy kierować na konto bankowe Gminy Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, nr konta: 86 9588 0004
0000 1850 2000 0010, tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy
przypadające na 30 września. W przypadku niedokonania wpłaty
w wymaganym terminie, zgodnie z ustawą, zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają.

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu lipcu 2014 roku odbyło się 9 spotkań, w sierpniu
5 spotkań Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.
Przeciętnie w spotkaniu uczestniczyło 8 osób. Spotkania Grupy Wsparcia
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach
od 17.00 – 20.00.
W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno Konsultacyjnym
w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie problemu uzależnień oraz
przeciwdziałania przemocy domowej. W omawianym okresie w Punkcie
Informacyjno - Konsultacyjnym udzielono 28 porad.
mgr Elżbieta Kordas - Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
Telefon Zaufania 698 908 002
od poniedziałku do środy
w godzinach 17.00 do 20.00

UZALEŻNIENIE CHOROBĄ EMOCJI
W poprzednim odcinku przybliżyłam Państwu jedną z form
samopomocy w leczeniu choroby alkoholowej: Wspólnotę
Anonimowych Alkoholików.
Dziś chciałabym opisać rolę i funkcjonowanie Klubu Abstynenta.
Czym jest Klub Abstynenta?
Jest to miejsce, w którym człowiek może sobie pomóc
w rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez pracę nad sobą,
bycie z ludźmi o tym samym problemie, po powrocie do normalnego,
trzeźwego życia.
W Klubie można
uzyskać bezpłatną pomoc i informację
o problemie alkoholowym i sposobach ich rozwiązywania. Alkoholizm
to niepokój, strach, depresja, kłopoty finansowe i rodzinne, pociągające
za sobą skutki psychiczne i fizyczne tak u osoby uzależnionej, jak
i u bliskich. W klubie odbywają się zajęcia samopomocowe
w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach, oparte
o wzajemną przyjaźń i zaufanie. Nikt się tu z nikogo nie śmieje i nie
szydzi. Jest to miejsce spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw na
trzeźwo, wyjazdów integracyjnych na zloty, obozy i wycieczki
w którym ludzie uzależnieni oraz ich rodziny uczą się nowego,
trzeźwego życia, radzenia sobie w nowych sytuacjach. To miejsce,
gdzie odzyskuje się wiarę w siebie. Klub Abstynenta jest podmiotem
organizacji społecznej. Spełnia bardzo ważną rolę w społeczności
lokalnej, w gminach. Kluby Abstynenckie ze swoimi programami pracy
przygotowane są na przyjęcie uzależnionych oraz ich rodzin.

Przeważająca część świadczeń oferowanych przez klub ma charakter
terapeutyczny, odbywają się tu zajęcia grup samopomocowych, grup
wsparcia i spotkania z terapeutami. Jak to często bywa nadużywanie
alkoholu najpierw powoduje utratę zaufania ze strony rodziny, potem
kolegów i przełożonych w pracy, którzy w pewnym momencie mają
już dosyć awantur, zniewag, brudu a także braku bezpieczeństwa, na
którym oparte jest życie rodzinne. W konsekwencji człowiek
uzależniony od alkoholu zostaje sam ze swoim problemem. Alkohol
jest środkiem, który sieje ogromne spustoszenie w organizmie
ludzkim, który prawie bezpowrotnie niszczy komórki mózgowe,
żołądek i inne organy. Jednak chore jest nie tylko ciało, ale również
dusza. Przebudzenie z takiego bezsensu dla osoby uzależnionej bywa
zwykle bardzo bolesne. Uświadomienie sobie, że wokoło jest pustka,
jest straszne i niekiedy kończy się tragicznie. Klub jest właśnie po to,
by nauczyć i pokazać, jak wyjść z tego zaklętego koła alkoholowego,
którym człowiek jest opętany, a wejść na drogę do trzeźwości.
Celem działania Klubu Abstynenta jest promowanie trzeźwego stylu
życia oraz pomoc informacyjna dla osób uzależnionych i ich rodzin,
pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz
działalność wspierająca. Jednak tego Klubu nie kojarzy się tylko z
problemem alkoholowym - tu przychodzą także ludzie nieuzależnieni,
bo jest kulturalnie, ciekawie, przyjemnie i wesoło. Klub Abstynenta
często prowadzi także szeroką działalność rehabilitacyjną np. przez
naukę tańca, spotkania ze sztuką, wyjścia do teatru, wycieczki
autokarowe i rowerowe, itp.
Od niedawna taki Klub Abstynenta, o pięknej nazwie Feniks,
funkcjonuje w Kłodzku, przy ulicy Wodnej 3. Na terenie tego Klubu
odbywają się mitingi AA w poniedziałki o godz. 17.30, oraz spotkania
Al-Anon (dla rodzin osób uzależnionych) w czwartki na godz.18.00.
Klub organizuje bezalkoholowe zabawy, grille, wyjazdy, itp.
Uczestnicy Grupy Wsparcia ze Stronia Śl. i Lądka Zdr. kilkakrotnie już
brali udział w imprezach organizowanych przez Klub
z Kłodzka, m.in. do Lichenia o do Częstochowy. Byli zadowoleni,
z uśmiechem opowiadali swoje wrażenia. Często były to pierwsze
wyjazdy od wielu lat. Dla niektórych były to wyjazdy z rodziną.
Bo warto pamiętać, że uczestnikami nie muszą być osoby uzależnione,
warunkiem jest utrzymywanie abstynencji. Klub dla rodziny jest
azylem, miejscem bezpiecznym. Tu uczą się, jak pokonywać trudności
w dążeniu do lepszego standardu życiowego, do lepszego jutra, tu
uczą się rozmawiać ze sobą i dziećmi, tu poznają drogę do
abstynenckiej trzeźwości.
Zachęcam do udziału w tej formie trzeźwienia każdego, kto pragnie
zmienić swoje życie trzeźwiejąc, ale nie zamykając się na świat. Klub
Abstynenta poprzez swoją działalność integruje z innymi ludźmi,
z najbliższymi, z naturą. Daje często zupełnie nowe spojrzenie na
siebie i własny problem. Jest to możliwość bycia z bliskimi,
pokazywania im siebie, budowania nowych więzi.
Klubu Abstynenta "Feniks " w Kłodzku, ul. Wodna 3. Czynne
w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 17:00 – 20:00.
Przypominam także, że Grupa Anonimowych Alkoholików
funkcjonuje już od wielu lat w pobliskim Lądku Zdroju. Spotkania
odbywają się w każdy wtorek i piątek, od godz. 18.00 do 20.00
w Domu Kultury przy Placu Staromłyńskim 5, na I piętrze.
W Stroniu Śląskim w poniedziałki i środy od 17.00 – 20.00 odbywają
się spotkania Grupy Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym.
Zapraszam.
Mimo wielu różnic między terapeutyczną Grupą Wsparcia, Klubem
Abstynenta a Grupą AA pamiętajmy o podstawowym, wspólnym
kierunku: trzeźwieniu, powrocie do normalnego życia.

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: Agnieszka Szlendak e-mail: a.szlendak@stronie.pl
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
● 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: 7, 21
października.

● 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. Punkt
prowadzony jest przez Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733
/608 064 771).

Uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej
Serdecznie
zapraszamy
na uroczystą akademię
z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz nadanie
sztandaru Zespołowi Szkół
Samorządowych w Stroniu
Śląskim.
Uroczystość odbędzie się 14 października 2014r o godz. 11:00
w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury.

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: a.szlendak@stronie.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Szlendak

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.

