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GRATULACJE !!!
W dniu 15 kwietnia 2015 r. w Warszawie podczas gali Filary Polskiej Gospodarki, Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz odebrał nagrodę
za zajęcie zaszczytnego, trzeciego miejsca w X edycji Rankingu Samorządowy Menadżer Regionu.
„Ranking
Filary
Polskiej
Gospodarki
oraz
tworzone
w jego ramach zestawienie Samorządowy Menedżer Regionu
mają na celu wyróżnienie firm oraz samorządowców z
poszczególnych województw. Wyboru laureatów dokonują
przedstawiciele władz lokalnych, którzy obserwując rozwój
przedsiębiorstw oraz gmin w swoim regionie, wskazują podmioty
zasługujące na uhonorowanie.
Ranking co roku przygotowywany jest przez czołową agencję
badawczą oraz redakcję dziennika "Puls Biznesu". Samorządy
terytorialne jako organy władzy zlokalizowane najbliżej lokalnych
przedsiębiorców i społeczności, poprzez swoje głosy decydują o
wyborze zwycięzców w każdym województwie. Efektem badania
ankietowego przeprowadzonego wśród samorządowców jest
ogólnopolski ranking Filary Polskiej Gospodarki oraz towarzyszący
mu Samorządowy Menedżer Regionu.
Laureaci Samorządowego Menedżera Regionu 2014
Województwo dolnośląskie
1 Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia
2 Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha
3 Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz Stronia Śląskiego”

[dostępne na] http://filary.pb.pl/ - [pobrano: 17.04.2015 r.]

OFERTA EDUKACYJNA 2015/2016 — Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
JEDYNE W POWIECIE KŁODZKIM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MUNDUROWE
Jest to kierunek, którego głównym założeniem jest przygotowanie do podjęcia nauki na wyższych uczelniach, na kierunkach:
administracja publiczna, bezpieczeństwo i porządek publiczny, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, a także w szkołach
mundurowych różnego stopnia. Absolwenci będą przygotowani do rekrutacji do pracy w służbach mundurowych. Aktywne
uczestnictwo w zajęciach sprawnościowych, nauka technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych to niektóre
z rzeczy, które czekają na Ciebie na tym kierunku.
TECHNIKUM: technik hotelarstwa …………………………………….…………………………………………………….
Podstawowym celem w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowanie absolwenta do organizacji działalności hotelarskiej,
polegającej na planowaniu, oferowaniu, koordynowaniu oraz bezpośrednim wykonywaniu usług hotelarskich. Uczniowie kształcący
się na tym kierunku mają możliwość odbywania praktyk i zdobywania wiedzy praktycznej w pobliskich obiektach hotelowych
a także wyjeżdżają na praktyki zagraniczne organizowane przez szkołę.
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: kucharz
……………………………………………………………………………………………………….
Kierunek stworzony z myślą o tych, którzy cenią sobie sztukę kulinarną. Zdobędziesz tu umiejętności przygotowywania smacznych
i zdrowych potraw. Nauczysz się stosować zasady zdrowego żywienia, dokonywać jakościowej oceny surowców i produktów,
przygotowywać doskonałe potrawy w oparciu o przepisy i receptury gastronomiczne.
GIMNAZJUM: klasa ogólna …………………………………………………………………………………………………....
GIMNAZJUM: klasa europejska z innowacyjnym programem nauczania języków obcych
…………………….
Uczniowie klasy europejskiej będą mieli zwiększoną ilość j. angielskiego, j. niemieckiego oraz dodatkowy przedmiot ‘’Kultura
i historia Czech z elementami j. Czeskiego”.

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 Gawron e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl

Rok XV, Numer CXXIV

STR. 3

WYBORY ORGANÓW SOŁECTW NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE – 2015
W miesiącu kwietniu mieszkańcy sołectw, podczas zebrań wiejskich wybierali swoich reprezentantów. Wszystkim Sołtysom
gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy, uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze Sołtysów nowej kadencji odbędzie
się na sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:
Sołectwo Bolesławów – Pan Eugeniusz Tarnowski
Sołectwo Goszów – Jan Kluza
Sołectwo Kamienica – Pani Irena Foremnik
Sołectwo Kletno – Pani Joanna Ciastkowska
Sołectwo Nowy Gierałtów – Pan Zbigniew Draus
Sołectwo Stara Morwa – Pan Henryk Cyganik
Sołectwo Stary Gierałtów – Pan Krzysztof Soboń
Sołectwo Strachocin – Pani Krystyna Brzezicka
Sołectwo Stronie Śląskie – Pani Czesława Piechnik
Serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę poprzedniej
kadencji na ręce Sołtysów składają:
Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz
oraz w imieniu Radnych Gminy Stronie Śląskie
Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Wiktor

WARSZTATY W CETIKU
- Warsztaty teatralne: dla młodzieży odbywają się w sobotę w godz. 10.00 – 13.00. Grupa teatralna działa pod nazwą „Młodzi
teatralni”. Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.
- Warsztaty z tańca orientalnego: dla dzieci w wieku 5-10 lat, zajęcia odbywają się we wtorki: I grupa "starsza" w godz. 15.30 –
16.30. II grupa "młodsza" w godz. 16.30 – 17.30. Opłata za uczestnictwo w zajęciach wynosi 25 złotych /miesiąc (cztery zajęcia).
Zawieszone do odwołania!
- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat: zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 16.00 – 17.00. Na zajęciach dzieci uczą
się kreatywnego myślenia, ćwiczą zmysł manualny, integrują się w grupie.
- Warsztaty „Relaks z muzyką” dla seniorów: odbywają się w czwartki w godz. 15.30 – 17.00. Uczestnictwo w zajęciach jest
bezpłatne.
- Spotkania z gimnastyką dla seniorów pn. "Z wiosną po zdrowie": odbywają się we wtorki o godz.17.00. Uczestnictwo w zajęciach
jest bezpłatne.
- Spotkania zespołu ludowego „Siekiereczki”: zajęcia odbywają się w środy w godz. 16.00 – 18.00. Zajęcia bezpłatne. Zapraszamy
do udziału w zajęciach nowe osoby.
- Spotkania Kapeli "Z Ul. Hutniczej" - kierownik zespołu Jerzy Kaczmarek. Kontakt przez CETiK tel: 74 8143 205.
- Warsztaty z baletu dla dzieci: odbywają się w piątki od godz. 16.00 w dwóch kategoriach - dla dzieci w wieku 5-7 lat oraz powyżej
7 lat. Karnet miesięczny (trzy zajęcia) kosztuje 40 złotych.
- Zumba: zajęcia odbywają się we wtorki w godz. 19.00 – 20.00 oraz czwartki w godz. 19.00 – 20.00. Uczestnictwo w zajęciach jest
płatne - 10 złotych.
- „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w środę w godz. 16.00-18.00. Zajęcia bezpłatne.
Szczegółowa informacja o terminach zajęć w biurze Centrum. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dostarczenie dwóch zdjęć
wraz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym(kwestionariusz osobowy można wydrukować ze strony www.cetik.stronie.pl.
- Warsztaty muzyczne z gry na pianinie zajęcia odbywają się bezpłatnie w każdy wtorek w godz. 14.45 - 18.30.
- Warsztaty muzyczne z gry na perkusji zajęcia odbywają się bezpłatnie, terminy spotkań zostały ustalone z instruktorem w sposób
indywidualny. szczegółowa informacja pod nr. tel. 74 8143 205.
Ponadto w Centrum odbywają się spotkania:
- Pobór krwi (co 2 miesiące- 28.04, 29.06, 25.08, 20.10, 22.12) organizowany przez KHDK "Brylant" w Stroniu Śląskim
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Historycznego im. Marianny Orańskiej spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 16.00 w
sali widowiskowej Centrum. Organizator Krystian Sokół.
BIBLIOTEKA MIEJSKA CETIK zaprasza na warsztaty (szczegółowa informacja pod nr. telefonu 74 8 141 121):
- Teatralne dla dzieci
- FunEnglish dla dzieci
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CETiK ZAPRASZA
W dniu 25 kwietnia 2015r. (sobota) o godz. 16.00 CETiK
serdecznie zaprasza na wernisaż fotograficzny pn.
"STROŃSKICH SENIORÓW WYPRAWY PO PIĘKNYCH KRAINACH
ŚWIATA W FOTOGRAFIACH - MEKSYK 2009". Autorami prac są
Luna Holska oraz Jurek Wilczyński. Gościnnie: Wiesia Litwin
i Wojtek Zimowski oraz Asia Werkun - Sienna "Pejzaże
z Puchaczówki" Autorzy mieszkają w Stroniu Śląskim od roku
2000. Okres emerytalny wykorzystują intensywnie do
wędrówek po całym świecie, zwiedzili m.in. Indie Północne,
Południowe Indie i Nepal, Goa, Bombaj, RPA, Chiny oraz wiele
innych, bardzo ciekawych regionów świata. Wernisaż odbywa
się pod patronatem Burmistrza Stronia Śląskiego.
Wstęp Wolny!

26 kwietnia 2015r. (niedziela) rozpoczynamy sezon rowerowy
w gminie Stronie Śląskie, spotykamy się pod halą sportową SPA
"Jaskinia Niedźwiedzia" o godz. 9.45. Rozpoczynamy cykl
wycieczek pn. "GMINA AKTYWNA Z NATURY - POZNAJ SWOJĄ
OKOLICĘ". Jak zwykle wycieczkę kończymy ogniskiem
z pieczeniem kiełbasek (Zalew w Starej Morawie). Szczegóły
dotyczące
trasy
znajdują
się
na
plakacie.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!!!

GALERIA ZDJĘĆ
NASZYCH IMPREZ ROWEROWYCH
ZAPRASZAMY I CIEBIE :)
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NA MAJOWE IMPREZY
02.05.2015 (sobota) MAJÓWKA, PARK MIEJSKI W STRONIU
ŚLĄSKIM. ORGANIZATOR: CETIK, TEL. 74 8143 205. Rozpoczęcie
imprezy ok. godz. 14.00 zakończenie ok. 01.00. W programie:
muzyka mechaniczna, programy animacyjne dla dzieci na scenie
(pokazy iluzji z elementami zabaw interaktywnych dla dzieci),
malowanie twarzy dzieciom, puszczanie baniek mydlanych, Od
godz. 16.30 zapraszamy na biesiadę góralską z "KAPELĄ SPOD
GRÓJCA" - zabawa w góralskim stylu, połączona z dowcipami i
konkursami. Będzie też nauka tańca i śpiewu góralskiego, z dużą
dozą humoru.O godz. 18.30 wystąpi zespół "SYSTEMATIC"- zespół
zaistniał w telewizji w 2005 r. ich występy wzbogacone są pokazem
ognia i światła. Największe hity tej gruby to "Marzenia i sny", "Jesteś
taka zakręcona", "znajdę ciebie". Od godz. 20.00 występ "KAPELI
SPOD GROJCA" do tańca.
Godz. 22.00 DYSKOTEKA POD GWIAZDAMI
02.05.2015
(sobota)
JARMARK
PRODUKTU
LOKALNEGO
W NOWYM GIERAŁTOWIE. Jarmarki odbywają się od maja
do października na Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie
w godz. 12-14. Organizator: TEL. 74 8142499

Stroński Park Aktywności "Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu
Śląskim zaprasza do udziału w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR SZERYFA STRONIA ŚLĄSKIEGO. Rozgrywki
odbędą się 2 maja (sobota) o godz. 10.00 na strońskim
"Orliku".
20.05.2015
MIĘDZYGMINNA
SPARTAKIADA
PRZEDSZKOLAKÓW. MIEJSCE: BOISKO "ORLIK" W STRONIU
ŚLĄSKIM. ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA
PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM.

30.05.2015 PIKNIK RODZINNY
PRZY PRZEDSZKOLU W STRONIU ŚLĄSKIM
MIEJSCE: PLAC PRZY PRZEDSZKOLU MIEJSKIM.
ORGANIZATOR: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE
IM. JANA PAWŁA II

4 maja 2015r. o godz. 12.00 zapraszamy
do Centrum Edukacji, Turystyki
i Kultury w Stroniu Śląskim na
UROCZYSTĄ AKADEMIĘ Z OKAZJI
ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI
3 MAJA. W programach artystycznych
zaprezentują się dzieci z Przedszkola
Miejskiego im. Jana Pawła II,
Szkoły Podstawowej im. Boh.
Westerplatte oraz Zespołu Szkół
Samorządowych w Stroniu Ślaskim.
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KALENDARIUM PRZEDSZKOLAKA—KWIECIEŃ
Dnia.25.03.2015r. w ramach projektu „ Jakie początki, takie będzie wszystko” do przedszkola przybył niezwykły gość,
Pan Krzysztof Klejna – marynarz, który jest kapitanem statku – tankowca. Marynarz opowiadał o swojej trudnej i niebezpiecznej
pracy zawodowej. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i zadawały pytania dotyczące pracy marynarza.
To była bardzo pouczająca pogadanka. ………………………………………………………………………………………...……………………………………………….
02.04.2015 Przedszkolaki wraz z wychowawcami wspomnieli
w Przedszkolu Naszego Patrona św. Jana Pawła II .
W ramach projektu „Cztery pory roku w konkursach rodzinnych” do 13
kwietnia trwał konkurs fotograficzny „Pierwsze oznaki wiosny”.
Dzieci wraz z rodzicami przygotowały przepiękne prace konkursowe.
Uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy dla rodziców.
22 kwietnia odbędzie się przedstawienie dzieci z grup starszych
związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Ziemi. Dzieci podczas
występów dowiedzą się lub przypomną sobie jak ważna jest dla
człowieka troska o środowisko i planetę, na której żyjemy.
27 kwietnia odbędzie się „Wiosenne przedstawienie” przygotowane
przez grupy młodsze. Dzieci przedstawią sposób budzenia się do życia
zwierzątek i roślin w okresie wiosennym. Zapraszamy na
przedstawienie rodziców dzieci z grup „Słoneczek” i „Pszczółek”.
30 kwietnia w ramach projektu „ Jakie początki, takie będzie wszystko”
do przedszkola przybędą „pasjonaci”- motocykliści. Każde dziecko będzie miało okazję zobaczyć z bliska jak wygląda motor a
kierowcy będą chętnie odpowiadać na pytania zadawane przez naszych najmłodszych.
30 kwietnia o godz. 8.00.
w naszym przedszkolu odbędzie się sprzedaż ciast przygotowanych przez pracowników przedszkola.
Dochód z ciast zostanie przeznaczony na rzecz Karoliny Linde.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców do zakupu ciasta.
Monika Laska

PROGRAM „POLSKA FABRYKĄ DOBRA”
Głównym celem programu „Polska Fabryką Dobra” jest promowanie
inicjatyw wolontariackich i pomagania innym.
W marcu 2015 nasza szkoła wzięła udział w konkursie plastycznym
„Moja wymarzona fabryka czekolady” realizowanym w ramach projektu
„Polska Fabryką Dobra”. Wysłano 4 prace konkursowe uczniów klas I-VI.
W ramach podziękowania za włączenia się w ten projekt, gmina otrzymała
Certyfikat Aktywnego Samorządu.
Kolejnym działaniem realizowanym w ramach programu jest organizacja
i rozpropagowanie akcji „Tydzień Dobrych Uczynków” 23-29.03.2015.
Jest to kampania, której celem jest zachęcenia wszystkich do robienia
dobrych uczynków. Relacje ze wszystkich zgłoszone dobrych uczynków będą
przesłane drogą mailową do organizatorów. W efekcie akcji ma powstać
baner- mapa z zaznaczonymi miastami w których produkuje się najwięcej
dobra.
Kolejne działania będą realizowane wg harmonogramu i propozycji
przesłanych przez organizatorów akcji. …………………………………………………
Do projektu włączone będą klasy I-VI.
Opieka szkolna- Dorota Jezierska, Jarosław Grzybowski
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CO SŁYCHAĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ?
SPRAWDZIAN VI KLAS NAPISANY
1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej
pisali sprawdzian podsumowujący wiedzę i umiejętności po
sześciu latach nauki. Sprawdzian był przeprowadzony w dwóch
częściach. W pierwszej części wiedza z języka polskiego
i matematyki, a po przerwie z języka angielskiego. Odbył się bez
zakłóceń. Czekamy na wyniki.
LEKCJA FILMOWA W KŁODZKIM OŚRODKU KULTURY
30 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej uczestniczyli
w lekcji filmowej, która odbyła się w KOK-u w Kłodzku.
Dowiedzieli się jak powstaje film, ile osób pracuje na planie
filmowym, na czym polega ich praca. Mogli porozmawiać
z aktorami i dowiedzieć się szczegółów dotyczących ich pracy.
Po lekcji dzieci obejrzały film, a następnie wystawę w Galerii
Ośrodka Kultury poświęconą lalkom teatralnym. Wycieczka
była bardzo ciekawa i dostarczyła wielu wrażeń. S. Madejczyk

POWITANIE WIOSNY NA BIEGÓWKACH W BIELICACH.
Klasa IIIC ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 20
marca 2015r. żegnała zimę a witała wiosnę na biegówkach.
Pogoda cudna, a trasa w Bielicach bardzo urokliwa. Szkolenie
dzieci przed wyruszeniem w trasę przeprowadziła p. Marzena
Balicka. Było wspaniale! Piękne słońce było zwiastunem rychłego
nadejścia wiosny.
Dzieci były zachwycone!
Opiekunowie: A. Mrozek, M.Balicka i S.Madejczyk.

WARSZTATY Z WIKLINY PAPIEROWEJ W CETiK-u
Dzieci ze Szkoły Podstawowej z nauczycielami p. M. Balicką
i p. S. Madejczyk uczestniczyły w warsztatach, podczas których
nauczyły się robić wiklinę papierową i z niej ozdoby wielkanocne.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Prowadząca dokładnie i cierpliwie
wyjaśniała jak krok po kroku wykonać jajko wiklinowe.
Uczestniczki wykonały piękne przestrzenne prace, które stały się
ozdobami domów na Wielkanoc.

FINAŁ KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU
I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ
8 kwietnia 2015r. w Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte w Stroniu Śląskim odbył się finał trzyetapowego
Konkursu Wiedzy o Zdrowiu i Pomocy Przedlekarskiej.
Do konkursu przystąpiło 13 drużyn z następujących szkól:
Szkoła Podstawowa z Lądka-Zdroju
Szkoła Podstawowa nr 6 z Kłodzka
Zespól Szkól Integracyjnych z Kłodzka- 2 etapy,
Szkoła Podstawowa z Ołdrzychowic,
Szkoła Podstawowa ze Złotego Stoku.
Laureaci z naszej placówki- III miejsce zajęła drużyna w składzie: 1.Wiktoria Główka 2.Jakub Lewicki
VI miejsce-drużyna w składzie: 1.Gabriela Kozłowska 2.Kinga Nycek
Skład komisji konkursowej:Urszula Łączyńska-Ramza- lekarz, Grażyna Łanucha- lekarz,
Iwona Kijek PSSE Kłodzko, Mariola Danielewska
Ratownik WOPR- p.Tomasz Walęciak (pracownik Jaskinia SPA) zaprezentował najnowszy sprzęt ratujący życie .
Sponsorzy nagród; Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, Rada Rodziców SP Stronie Śląskie.
Gratulujemy-organizatorzy: Irena Kolczyńska, Jarosław Grzybowski, Maria Zimna, Jadwiga Staśko
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CO SŁYCHAC W KLUBIE HDK, BRYLANT?
ODEZWA
Życie to cud wielki,
a zależy od krwi kropelki
Więcej nie żałuj daru swego,
zapisz się do klubu dawcy honorowego
Teresa Rozen
Zarząd Klubu HDK „ Brylant ” cały czas pracuje nad gromadzeniem funduszy na organizację jubileuszu 40 – lecia humanitarnej działalności klubu. Mamy już ¾ potrzebnej sumy. Jesteśmy pewni, że do sierpnia potrzebną kwotę zbierzemy. Na nasz jubileusz do
dzisiaj swój udział zgłosiło 36 klubów HDK z terenu całego kraju, liczymy na dalsze zgłoszenia.
W dniach 20 – 23 marca b.r. w Łysomicach odbyły się XIX
Mistrzostwa Polski HDK – PCK w szachach do rozgrywek
zgłosiło swój udział 12 drużyn HDK . Drużynowymi Mistrzami Polski zostali HDK – PCK im T. Marciniaka we Wrocławiu, Drużynowymi V-ce Mistrzami została drużyna HDK
Ostaszewo Toruńskie. Trzecie miejsce wywalczyli sobie
koledzy z MPK Wrocław. Nasza drużyna HDK „Brylant”
zajęła ósme miejsce.
W klasyfikacji Indywidualnej nasza drużyna zajęła : Robert
Jankowski 17 miejsce, Piotr Sulicki 22, Antoni Cygan 32
miejsce.
Udział
wzięło
43
zawodników.

Na kilka dni przed Świętami Wielkanocnymi ZO PCK we Wrocławiu przekazał nam
2,5 tony pysznych jabłek, cukier i makaron. Rozdaliśmy w ciągu dwóch dni wśród
potrzebujących mieszkańców Stronia i okolic.
Zaprosili nas :
Zarząd Międzyzakładowego Górniczego Klubu HDK PCK im. Św. Barbary przy PAK
KWB Konin SA na uroczyste obchody 45 Lecia Powstania Klubu,
Zarząd Rejonowej Rady HDK PCK w Inowrocławiu – na VII Memoriał Kazimierza
Derendy w Strzelaniu Sportowym,
Stowarzyszenie Klubu HDK RP w Szczytnej – uroczyste obchody 41 – Lecia ruchu
Honorowego Krwiodawst6wa na terenie Szczytna i Łężyc.
Dwa miesiące temu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu ogłosiło konkurs dla osób posiadających talenty malarskie, pisarskie i inne.
Między innymi do konkursu zgłosiła się nasza krwiodawczyni koleżanka Teresa
Rozen napisała trzy wiersze – ocenicie sami.
JACEK

„ MISJA „
„ Już jest pora” - gra komórka
do CETIK-u szybko zbiórka.
Beczkowozem zajeżdżają,
sprzęt w pośpiechu rozkładają.
Antek z Jackiem zagadują,
„ może kawkę ? „ – proponują.
Tuż za rogiem stoją dziatki,
aby dostać czekoladki.
Za krew ojca, za krew matki,
czekają ich niezłe gratki.
Krew pomaga, krew ratuje,
nikt z nas kwi swej nie żałuje.
Więc szturmujcie drzwi CETIK-u,
by poleżeć w foteliku.

Doktor pięknie Cię osłucha,
tu postuka, tu popuka.
Dokumenty podstempluje,
w dalszą drogę ekspediuje.
Siostry miłe, pomagają,
gdy do krwi się dobierają.
Taaaką wielką zrobią dziurę,
aby dostać się pod skórę.
Już po wszystkim – plaster dają,
i do domu odprawiają.
Misja nasza nie ma końca,
Póki w żyłach krew nam pląsa.
Teresa Rozen
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo,
informuję Państwa, że w miesiącu
marcu 2015r. strażnicy miejscy udzielili 10 pouczeń za
wykroczenia porządkowe i 4 za wykroczenia drogowe.
W okresie tym nałożyli również 5 mandatów karnych
kredytowanych
za
wykroczenia
porządkowe.
W trakcie 27 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola,
szkoły podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli
Morawka i 40 - lecia oraz rejon supermarketów, gdzie
dochodziło do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków działkowych
i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu
wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.
Strażnicy miejscy dokonali 18 patroli rejonów szkół pod kątem
bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach, palenia tytoniu na
terenie szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania tego terenu.
Kontrolowali także w godzinach nauki szkolnej uczniów na
terenie miasta. W ramach współpracy z placówkami
oświatowymi
w
naszej
gminie
przeprowadzili:
• w dniu 11, 12 i 13 marca 2015r. w Zespole Szkół
Samorządowych w ramach profilaktyki pogadankę połączoną
z prezentacjami multimedialnymi na temat „Dopalacze
i narkotyki” …………………………………………………………………………..
• w dniu 20 marca 2015r, w ośrodku „Lew jaskiniowy”
w ramach dbania o bezpieczeństwo „seniorów” w naszej
gminie , pogadankę na temat „Bezpieczny senior”, w trakcie
której funkcjonariusze przypominali o sposobach działania
różnych oszustów oraz jak reagować na sytuacje niebezpieczne.
Dodatkowo poruszono temat „Przemocy wobec osób starszych”
oraz poinformowano o możliwościach zgłaszania tych
przypadków różnym instytucjom na terenie naszej gminy.

DROGI WYSOKO POŁOŻONE

Funkcjonariusze udzielili 19 asyst dla Policji, 2 asysty dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
5 dla
pracowników Urzędu Miejskiego. Wykonali 3 wywiady
środowiskowe dla Urzędu Miejskiego oraz w ramach pomocy
prawnej zrealizowali czynności dla Straży Miejskiej we
Wrocławiu.
W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych
i popołudniowych działania kontrolne osób wyprowadzających
psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach kontroli
pouczono 3 osoby. ………………………………………………………………..
W ramach kontroli wyposażenia w pojemniki na odpady
skontrolowano posesje pod kątem posiadania pojemnika na
odpady, pouczono 1 osobę ( złożyła deklarację śmieciową
i posiada już pojemnik) oraz sprawdzili razem z pracownikiem
UM posesje, których właściciele zgłaszali uwagi co do wielkości
pojemnika na odpady. ………………………………………………………….
W miesiącu marcu funkcjonariusze przyjęli 18 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu marcu 2015r odbyli wspólnie z funkcjonariuszami
Policji 20 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na
zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie
całej gminy. Podczas patroli podejmowali 19 interwencji
porządkowych, doprowadzili do miejsca zamieszkania 3 osoby
nietrzeźwe oraz zatrzymali 1 osobę nieletnią (nakaz
doprowadzenia). Dodatkowo zabezpieczali rejon dwóch kolizji
drogowych poprzez kierowanie ruchem, miejsce zgonu do czasu
przyjazdu prokuratora oraz rejon wycinki drzew na ul.
Kościuszki w rejonie remontowanej kaplicy. W dniu 22 marca
2015r zabezpieczali uroczystości kościelne w Bolesławowie oraz
w dniu 27 marca „Drogę krzyżową” w Stroniu Ślaskim.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 47 patroli z czego 31 pieszo
i 16 samochodem.
Z poważaniem
Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

W majowym numerze magazynu turystyki rowerowej Rowertour (nakład – 7000 egz., kolportaż: Ruch, Kolporter, Pol Perfect,
Garmond, Saloniki prasowe Empik, In Medio na terenie całego kraju) ukaże się dwustronicowy artykuł zachęcający do uprawiania
kolarstwa górskiego w Górach Bialskich i Masywie Śnieżnika. Zapraszamy do lektury.
Promując sezon letni, zaplanowaliśmy poniższe zadania:
………………………………………………………………………………………………..
1) reklamy w Katalogu Atrakcji Ziemi Kłodzkiej (format B5, nakład 20 000 szt. – dystrybucja na Ziemi Kłodzkiej) + Katalogu Ziemi
Kłodzkiej (format A4, nakład 7,5 tys. sztuk – dystrybucja na Górnym Śląsku), ………………………………………………………………………………….
2) od 20 maja przez rok po Łodzi będzie jeździł nasz tramwaj promocyjny (reklama zewnętrzna – „Nie ma skutku bez przyczyny,
nie ma góry bez doliny!”, Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie. Zapraszamy!), ………………………………………………………………………………………
3) W połowie czerwca na antenie Radia Łódź wyemitowany zostanie cykl reportaży 7 x 5 min + 30 spotów x 30 sek. o atrakcjach
turystycznych naszej okolicy, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4) 22-24.05.2015 – będziemy ze stoiskiem „Stronie Śląskie – Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie” na Targach Turystyki Atrakcje
Regionów w Parku Śląskim w Chorzowie (w tym samym czasie ma tam miejsce Wystawa Kwiatów i Ogrodów – święto o ponad 50letniej tradycji),………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5) do 20 maja wydane zostaną nowe mapy turystyczne naszych gór w skali 1:30 000 (do bezpłatnej dystrybucji)
6) w przygotowaniu jest gminny szlak pieszy nr 3 „Przez Janową Górę”, będzie to pętla spacerowa – doskonała trasa dla
m ie s zkań có w
i
go ś ci
Str on i a
Ś lą sk i eg o
w s i,
J an o w ej
Gó ry ,
S i en n ej
i
nie
ty lk o,
Na bieżąco będą też realizowane inne działania, w tym promocja Jaskini Niedźwiedziej i Zalewu w Starej Morawie realizowana
przez SPA Jaskinia Niedźwiedzia Sp. z o.o. oraz promocja imprez organizowanych w sezonie letnim przez Centrum Edukacji,
………………………………………………………... Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Gminy
…………………..
Turystyki i Kultury.
Monika Ciesłaowska
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INFORMATOR
DLA OFIAR PRZEMOCY
W RODZINIE
Zespół Interdyscyplinarny w Stroniu Śląskim informuje,
że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc:
Komisariat Policji w Lądku Zdroju ul. Kłodzka 36
telefony: 997 lub 74 8146 231.
Straż Miejska w Stroniu Śl., ul. Mickiewicza 2
telefony: 74 8143 189 lub 600 016 417.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śl. ul. Zielona 5
telefon 74 8141 424.
Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży
w Stroniu Śląskim, ul. Mickiewicza 2
w czwartki od 16.00 -18.00 lub telefon 608 064 771.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Stroniu Śląskim ul. Mickiewicza 2 telefon 698 908 002
lub w co drugi wtorek w godz. 15.30-17.00.
Informacje można także zgłaszać w :
Szkole Podstawowej tel. 74 8 141 231
Zespole Szkół Samorządowych tel. 74 8141 201
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
OGÓLNOPOLSKI TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE
"Niebieska Linia" " " działa od poniedziałku do soboty w godz.
8.00- 22.00, w niedziele i święta - w godz. 8.00- 16.00
801-12-00-02
PORADNIA E-MAILOWA " Można pisać w sprawach związanych
z przemocą w rodzinie na adres mailowy:
niebieskalinia@niebieskalinia.info
W podanych instytucjach można także zgłaszać informację
o możliwym stosowaniu przemocy wobec innych osób.

KOBIETO,
ZRÓB PRZEGLĄD NA WIOSNĘ :)
WYKONAJ MAMMOGRAFIĘ
I CYTOLOGIĘ,
NAPRAWDĘ WARTO!
Kobietom dbającym o swoje zdrowie oferujemy bezpłatne
badania profilaktyczne wykonywane w ramach następujących
programów:
1.
PROGRAM
PROFILAKTYKI
RAKA
PIERSI
(MAMMOGRAFIA )
Mammografia
polega
na
prześwietleniu
piersi
promieniami rentgenowskimi, co umożliwia zobrazowanie
ocenę gruczołu piersiowego. Jest najlepszym sposobem
wykrycia wielu zmian łagodnych, w tym raka we wczesnej
fazie rozwoju. W tym celu wykonuje się dwa zdjęcia.
Urządzenia do mammografii podlegają kontroli dzięki czemu
podawana jest bezpieczna, niska dawka promieni, a uzyskane
obrazy cechuje wysoka jakość wykrywcza.
Adresatkami programu są kobiety w przedziale
wiekowym 50-69 lat, które nie miały wykonywanej
mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymały
w ramach realizacji Programu profilaktyki raka piersi pisemne
wskazanie
do
wykonania
ponownego
badania
mammograficznego po upływie 12 miesięcy. Programem nie
mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej
zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze
złośliwym w piersi.
Badania wykonywane są w Pracowni Mammografii ZOZ
w Kłodzku, ul. Szpitalna 1. Obowiązuje rejestracja osobista
lub telefoniczna, poniedziałek-piątek 8.00-15.00 tel 74/ 865
11 16 lub 74/865 1265
2. PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
(CYTOLOGIA)
Cytologia szyjki macicy polega na pobraniu wymazu, który
następnie jest poddany badaniu mikroskopowemu. Jest
całkowicie bezbolesnym badaniem. Umożliwia wykrycie
różnych schorzeń szyjki macicy, których leczenie chroni przed
rozwojem raka. W przypadku rozpoznania obecności
nowotworowych komórek wdraża się skuteczne leczenie
dające 100% wyleczenia.
Adresatkami programu są kobiety
w przedziale wiekowym 25-59 lat,
które nie brały udziału w Programie w ciągu ostatnich 3 lat.
Program polega na:
wypełnieniu ankiety pobraniu i wykonaniu badania
cytologicznego szyjki macicy. Badania wykonywane
są w trzech poradniach ginekologiczno-położniczych
„Zespołu Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku:
1. Poradnia „K” Kłodzko, ul. Z.Czarnego 2,
tel. 74 865 82 91,
2. Poradnia „K”, Nowa Ruda, ul. Szpitalna 2,
tel. 74 872 40 04 wew. 28,
3. Poradnia „K”, Duszniki Zdr, ul. Sprzymierzonych 11,
tel. 74 866 93 46
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UZALEŻNIENIE CHOROBĄ EMOCJI
Dziś chciałabym zobrazować Państwu istotę zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym osób uczestniczących w zajęciach Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Oczywiście obowiązuje mnie kodeks etyki zawodowej, ochrona danych osobowych
i zwykła ludzka lojalność. Posłużę się więc przykładem konkretnych ludzi, z zastosowaniem zasady anonimowości. Uczestnicy Grupy
będą wiedzieli jednak o kim piszę…..
Pewnego dnia zgłosił się do mnie do Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego pan X. Odbyliśmy rozmowę, w efekcie której
podjął on decyzję o uczestnictwie w Grupie. Na próbę. Okazało się, że poczuł się tu dobrze, czuł się rozumiany, akceptowany, mógł
się swobodnie wypowiadać, nikt go nie oceniał i nie krytykował.
Od chwili kiedy stał się członkiem Grupy zaczął o siebie dbać: o higienę osobistą, wygląd, ograniczył spożywanie alkoholu.
Zauważył, że pijący syn przeszkadza mu w trzeźwieniu. Poczynił więc starania, by i syn przychodził na spotkania. Od pewnego czasu
obydwaj systematycznie uczestniczą w zajęciach. Pilnie słuchają innych, uczą się wykorzystując zajęcia edukacyjne, potrafią odnieść
nabytą wiedzę do własnych doświadczeń. W krótkim czasie dokonali wielkich zmian w zachowaniu, myśleniu i odczuwaniu.
Na spotkaniu Grupy po okresie świąteczno – sylwestrowym okazało się, że tak Święta jak i Sylwestra obchodzili trzeźwo.
Potrafili odmówić znajomym wspólnego napicia się alkoholu. Zastosowali się do jednego z ważniejszych zaleceń dla osób
trzeźwiejących: nie mieli alkoholu w domu.
Pan X stwierdził, że to pierwsze Święta od wielu, wielu lat spędzone na trzeźwo. Przyjemnością dla niego była pamięć tych chwil,
pełnia odczuwania nastroju świątecznego, dzielenia się opłatkiem. Trzeźwe przejście z 2014 Roku w Nowy 2015 Rok.
X jest starszym panem. Pięknie zabrzmiały jego słowa, kiedy po kilku miesiącach udziału w zajęciach grupowych stwierdził,
że nigdy nie jest za późno na wprowadzenie zmian w życie. Że choć wiele lat życia stracił pijąc alkohol, to wielką radością dla niego
jest zażyć wolności od alkoholu. A powiedział to z głębokim przekonaniem.
Te słowa pana X przypomniały mi o krótkim filmie, który przesłał mi drogą internetową jeden z uczestników Grupy. To cudowny
film o osobie niepełnosprawnej, mężczyźnie, który początkowo występował w cyku, a właściwie był tam pokazywany jako
dziwoląg, od którego – zdaniem dyrektora cyrku – „nawet Bóg się odwrócił”. Ale po przejściu do innego cyrku, „Cyrku Motyli”, stał
się Kimś. Prezentowany był przez nowego dyrektora jako cud, jako ktoś, kto wiele potrafi… Od tamtego czasu zbierał oklaski
i wyrazy podziwu. Pięknie pokazany jest moment w którym bohater odkrywa Siebie i swoją Moc. To zaledwie mgnienie, ulotna
chwila – w czasie której można wraz z bohaterem filmu przeżyć zmianę. Z poczwarki stać się motylem. Cudem. Panem X.
„Cyrk Motyli” to film przypowieść, pokazuje ile człowiek potrafi zmienić w sobie, w przeżywaniu i postrzeganiu. To obraz
wyjątkowo sugestywny, powoduje głębokie przemyślenia na temat wartości życia, miłości, radości, piękna. Bo piękno to nie to,
co widzimy. Piękno często jest tak głęboko schowane, że nie wiemy o jego istnieniu.
Dlaczego o tym piszę? Bo ja w swojej pracy z osobami uzależnionymi często przeżywam wraz z nimi takie chwile uniesień,
odkryć, nadziei… Radość z dokonanych u siebie zmian staje się początkiem czegoś nowego, nieznanego, często nietrwałego. Zmiana
na lepsze wymaga ciągłej pracy, wysiłku, wyrzeczeń. Film „Cyrk Motyli” buduje motywację do zmiany czyli siłę, bez której nie
można trzeźwieć. Kiedy go oglądałam myślami byłam przy ludziach z „mojej” Grupy. Oni tak właśnie się zmieniają. Stają się silni,
odnajdują Siebie.
Większość osób będących uczestnikami Grupy Wsparcia ukończyła terapię stacjonarną. Uzyskali oni tam wiedzę programową,
wgląd w istotę problemu, umiejętności służące trzeźwieniu. Udział w Grupie jest formą terapii pogłębionej, polegającej na
utrwalaniu nabytych, nowych, zdrowych zachowań, na uwewnętrznianiu zgody na siebie jako osoby uzależnionej. Grupa pozwala
odnaleźć i pogłębiać motywację, czuć się dumnym z tego, kim się jest. A to przecież niełatwo.
Niedawno przyszedł na zajęcia Grupy (odwiedził nas) chłopiec, który cztery lata temu zakotwiczył się w naszej strońskiej Grupie
Wsparcia. Po jakimś czasie wyjechał i ukończył terapię w ośrodku stacjonarnym i od tamtej chwili trzeźwieje. Obecnie mieszka
i pracuje za granicą Polski. Jest z siebie zadowolony. Opowiadał nam o sobie ze spokojem, widoczną dumą i radością. Mówił
o swoich rodzicach i więzi z nimi, o dalszych planach, zmaganiach z trudnościami, o wyrzeczeniach. Teraz żyje bez alkoholu,
przeżywa bez znieczulenia swoje radości i bóle. Ta zmiana na lepsze widoczna jest w jego postawie, słowach, ale i w oczach.
Patrzyłam na niego i pomyślałam, że stał się piękny jak
motyl…

„Marzę o cofnięciu czasu.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim
życiu, jeszcze raz przeczytać uważnie napisy
na drogowskazach i pójść w innym kierunku.”
Janusz Leon Wiśniowiecki

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 Gawron e-mail: biurobumistrza@stronie.pl
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STR. 12
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S. DOBROWOLSKI,
W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA,
C. NAJDUCH, 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:
●

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% od
dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS:
0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strońską
Młodzież”.
Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strońską Młodzież” został
założony przy Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika dla
młodzieży z Zespołu Szkoł Samorządowych w Stroniu Śląskim na
finansowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Rada Rodziców ZSS w Stroniu Śląskim .

●

dnia 4 maja 2015 r. w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,
dnia 1 czerwca 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka
31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),

Prosimy o wcześniejsze umówienie się
uzgadniać
planowane wizyty z na poradę pod nr tel. 601 259 900.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 2 maja 2015 roku w godz. 11.00-12.00 w/w Radni
organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje
z zakresu ZUS ( świadczenia ZUS-owskie ) w Biurze Radnego
ul.
Żeromskiego
6
B
w
Stroniu
Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła,
zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy ul.
Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora
czynne w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 16-17
oraz w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz. 9-10
Stronie Śląskie ul. Żeromskiego 6 B/piwnica/
Kontakt telefoniczny 601259900 lub 748141552

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO

5 maja 2015 roku dyżur w biurze pełni Radna Magdalena
Laskowska.
BIURO RADNEGO ………..……………………..
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynnew każdy
pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy ul. Krótkiej
3bw Stroniu Śląskim. W nagłych sprawach proszę o kontakt pod
nr 607-552-995.
Zapraszam również do skorzystania z
bezpłatnych porad prawnych, udzielanych we współpracy z jedną
z wrocławskich kancelarii prawnych. W celu umówienia terminu
porady, proszę o kontakt pod nr 74-8141-264..

I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
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.
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

Adres redakcji/wydawcy
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
Tel. 74 811 77 12 Faks 74 811 77 32
e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl
www.stronie.pl
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 przesyłanie artykułów
najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub

