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4 września 2015 r. odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanej kaplicy
św. Onufrego w Stroniu Śląskim. Dziękujemy mieszkańcom i gościom, którzy
uczestniczyli w wydarzeniu, a wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy
do zwiedzenia wnętrza kaplicy we wtorki w godz. 12-16 oraz w czwartki
w godz. 10-14. Gmina planuje, aby kaplica działała pod zarządem Centrum
Edukacji, Turystyki i Kultury w celu organizacji w niej koncertów, wystaw
i wernisaży. W kaplicy udzielane będą także śluby cywilne.
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Zachęcamy Państwa do założenia
darmowego Profilu Zaufanego
na e-PUAPie. Kubek promocyjny
GRATIS!!! Ilość kubków ograniczona.
Profil Zaufany można wyrobić
w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim w godzinach pracy
w pokoju nr 2.

czytaj na str. 8
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CENTRA OBSŁUGI - WIELE SPRAW W JEDNYM MIEJSCU
1 września br. administracja podatkowa uruchamia centra
obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy
będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym
urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie
całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych,
będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS
i akcyzy.
Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim
urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub
siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują
lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia
wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września,
wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.
W centrach obsługi pracownicy administracji podatkowej będą
przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia,
informować podatników o ich prawach i obowiązkach.
Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym,
dostęp do usług administracji podatkowej, Służby Celnej oraz
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe
przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
● złożyć
deklaracje uproszczone z tytułu nabycia
wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych
lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy
● złożyć
dokumenty
ubezpieczeniowe
(zgłoszeniowe
i rozliczeniowe ),
Na stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy
będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa
Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.
Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany co oznacza,
że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich
samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych
standardów.
Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w
ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.
W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów
oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

ASYSTENT PODATNIKA – POMOC NA STARCIE W BIZNESIE
Od 1 września mikroprzędsiębiorca,
na starcie działalność gospodarczej,
będzie mógł skorzystać z pomocy
asystenta podatnika. Nowe stanowiska
pojawią się pilotażowo w 50 urzędach
skarbowych uruchamiających centra
obsługi, a od 1 stycznia 2016 r. we wszystkich urzędach.
Instytucję
asystenta
podatnika
wprowadza
ustawa
o administracji podatkowej. Jest to jedno z narzędzi Systemu
Obsługi i Wsparcia Podatnika, którego głównym celem jest
wzmocnienie usługowej roli administracji podatkowej i wsparcie
podatników w ich indywidualnych sprawach.
Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą
przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim
udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji

podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie
pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika,
przekazywanie informacji na temat przepisów prawa
podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących
podatnikom).
Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie stanowią
doradztwa podatkowego.
Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbowego
właściwy w sprawach podatku dochodowego w terminie trzech
dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika
rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako
mikroprzedsiębiorca. Asystent podatnika będzie realizował
swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia
wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru
identyfikacji podatkowej.

KONCESJE ALKOHOLOWE
Przypominamy, że z dniem 30 września 2015 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
lub bezpośrednio do Punktu Kasowego Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Urzędzie Miejskim.
Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie
Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010
Tytułem: opłata za zezwolenie nr……
Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające 30 września każdego roku
kalendarzowego. W przypadku niedokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
wygasają.
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Do dnia 30 września 2015 r. można składać wnioski
o stypendia za wybitne wyniki w nauce, osiągnięcia
artystyczne oraz osiągnięcia sportowe.
Aby ubiegać się o stypendia sportowe - należy
spełnić warunki zawarte w Uchwale Rady Miejskiej
Nr III/11/10
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Warunki co do stypendiów artystycznych oraz
naukowych określa Uchwała RM Nr III/10/10 z dnia
29 grudnia 2010 r.
Treść uchwał, kryteria przyznawania stypendiów oraz wnioski można znaleźć
na stronie www.stronie.pl
w zakładce „urząd miejski”.

KOMUNIKAT
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
w sprawie składania wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 roku.
Od dnia 01 sierpnia 2015 roku można składać wnioski Przypominamy !!!
o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Należy zgłaszać każdą zmianę sytuacji rodzinnej mającą wpływ
Od dnia 01 września 2015 roku można składać wnioski na prawo do pobierania świadczeń rodzinnych oraz z funduszu
o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych. Zwiększone alimentacyjnego np.:
są kryteria.
- podjęcie czy utraty zatrudnienia (także za granicą);
- uzyskanie świadczeń i dodatków z ZUS, KRUS;
Druki są dostępne w siedzibie ośrodka.
- zaprzestanie nauki w szkole lub szkole oraz inne.
Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu
74/ 8141424 lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej Zgłoszenie pozwoli Państwu uniknąć zwrotu świadczeń
ul. Zielona 5 w Stroniu Śląskim.
nienależnie pobranych.
Osoby pobierające świadczenia rodzinne są zobowiązane
do dnia 10 września br. dostarczyć aktualne zaświadczenia lub
Ośrodek Pomocy Społecznej
oświadczenia potwierdzające kontynuowanie nauki przez
w Stroniu Śląskim
pełnoletnie dzieci, a także o fakcie dojazdu do szkoły
ponadgimnazjalnej lub zamieszkiwaniu w internacie.
FUNDACJA KOCIE ŻYCIE Z WROCŁAWIA INFORMUJE,
ŻE JEST MOŻLIWOŚĆ STERYLIZACJI KOTÓW ZA CZĘŚCIOWĄ OPŁATĄ
NA KONTO FUNDACJI W KWOCIE: 30,- ZŁ. ZA JEDEN ZABIEG, POZOSTAŁĄ
CZĘŚĆ POKRYWA FUNDACJA.
AKCJA STERYLIZACJI JEST SKIEROWANA DO WSZYSTKICH OPIEKUNÓW
KOTÓW CHOĆ PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY OPIEKUJĄCE SIĘ KOTAMI
WOLNO ŻYJĄCYMI, OSOBY STARSZE
LUB W TRUDNEJ SYTUACJI FINANSOWEJ.
ZABIEGI SĄ PRZEPROWADZANE
W KŁODZKU W PRZYCHODNI WETERYNARYJNEJ ANIMAL CARE
UL. LUTYCKA 3, NR TELEFONU: 743070146
PRZED ZABIEGIEM NALEŻY UZGODNIĆ TELEFONICZNIE
Z PRZYCHODNIĄ TERMIN ZABIEGU.
NA UZGODNIONY ZABIEG KONIECZNIE ZABRAĆ
DOWÓD WPŁATY
NA KONTO FUNDACJI.
DANE FUNDACJI DO PRZELEWU:
FUNDACJA KOCIE ŻYCIE
NR KONTA: 30 2490 0005 0000 4500 8315 1633
W TYTULE KONIECZNIE WPISAĆ - DAROWIZNA
NA CELE STATUTOWE
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GŁOSOWANIE POWSZECHNE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2016
BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU POWSZECHNYM NAD WYBOREM DO REALIZACJI PROJEKTÓW
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO JAKO CZĘŚCI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2016
OD 22 WRZEŚNIA 2015 R. DO 16 PAŹDZIERNIKA 2015 R.
Głosowanie odbywać się będzie w Biurze Obsługi Klienta
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15). W tym
miejscu mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty
do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W/w czynności będzie
można dokonać w terminie od dnia 22 września 2015 r. do 16
października 2015 r. w dni robocze, w godzinach urzędowania,
tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Dodatkowo w w/w okresie, w każdy wtorek Biuro Obsługi Klienta
będzie otwarte od godz. 7.30 do godz. 17.00. Na 16 zgłoszonych
projektów do Budżetu Obywatelskiego, Zespół ds. Budżetu
Obywatelskiego postanowił odrzucić 6 projektów, które nie
L.p.

Tytuł projektu

1.

„Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci”

2.
3.

spełniły zdaniem Zespołu wymogów zgłaszania projektów do
Budżetu Obywatelskiego, które zostały ustalone przez Radę
Miejską Stronia Śląskiego w uchwale Nr VII/45/15 z dnia 27
kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy
Stronie Śląskie konsultacji społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok
2016.
Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania
Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę
projektów, zlokalizowanych na terenie miasta Stronie Śląskie,
zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w
PLN

Data wpływu

Paweł Gancarz

19.999,00

07.08.2015 r.

„Strefa Aktywizacji Rodziny – fitness na świeżym powietrzu”

Paweł Gancarz

19.064,27

07.08.2015 r.

„Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy”

Urszula Nuckowska

20.000,00

24.08.2015 r.

4.

Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna

Iwona Sławińska

19.982,50

01.09.2015 r.

5.

„Z książką za pan brat od najmłodszych lat”

Alicja Kuklis

4.042,00

04.09.2015 r.

6.

Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej

Anna Stepanian,
Justyna Pielaszkiewicz

19.995,00

07.09.2015 r.

7.
8.

Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4000 x 5240
Restauracja i przeniesienie w przestrzeń publiczną pomnika
„Dmuchacz Szkła” Igora Michałowskiego

Grzegorz Kwaśniewski
Mariusz Krajewski

19.680,00
20.000,00

11.09.2015 r.
11.09.2015 r.

9.

Inwestycje w Parku Miejskim – zamontowanie stołu do gry w tenisa
stołowego i stołu do gry w szachy i chińczyka

Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg

12.500,00

11.09.2015 r.

Do konsultacji społecznych w formie powszechnego głosowania Burmistrz Stronia Śląskiego zatwierdził następującą listę projektów,
zlokalizowanych na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie, zaproponowaną przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego:
L.p.
1.

Tytuł projektu
Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych.

Zgodnie z § 5 ust. 3 chwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia
na terenie Gminy Stronie Śląskie konsultacji społecznych
w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy
Stronie Śląskie na rok 2016 nie zostanie przeprowadzone
głosowanie w sprawie wyboru do realizacji projektów na terenie
wiejskim Gminy Stronie Śląskie, bowiem po dokonaniu
weryfikacji zgłoszonych projektów przez Zespól ds. Budżetu
Obywatelskiego, zakwalifikował się tylko jeden projekt.
Zasady głosowania:
Głosować mogą stali mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie, którzy
w dniu głosowania ukończyli 18 lat,
Aby prawidłowo zagłosować należy w tabeli zamieszczonej
w punkcie 5 karty do głosowania:
- wpisać czytelnie swoje imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres
stałego miejsca zamieszkania,
- podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem oświadczenie
i wpisać datę głosowania,
a następnie oddać głos na wyłącznie jeden projekt spośród
PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych
w punkcie 6 karty do głosowania.
Głosujący może wybrać 1 projekt spośród PROJEKTÓW
PODLEGAJĄCYCH KONSULTACJOM zamieszczonych w punkcie
6 karty do głosowania, stawiając znak „X" w kolumnie „WYBÓR"
w wierszu, w którym widnieje nazwa wybranego przez
głosującego projektu.
Można wziąć udział w głosowaniu tylko raz.

Dane pomysłodawcy
Krzysztof Soboń

Szacunkowy koszt w
PLN
16.000,00

Data wpływu
11.09.2015 r.

Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna
z poniższych okoliczności:
- głosujący na karcie do głosowania nie wybrał żadnego projektu
lub wybrał więcej niż 1 projekt,
- głosujący nie podał na karcie do głosowania swojego imienia
i nazwiska albo numeru PESEL lub adresu miejsca stałego
zamieszkania oraz gdy dane te lub ich części wpisane na karcie są
nieczytelne,
- podane imię lub nazwisko albo numer PESEL są niezgodne
z danymi w ewidencji ludności,
- zamieszczone na karcie oświadczenie dotyczące zgody na
przetwarzanie danych osobowych nie zostało opatrzone datą
lub nie zostało podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem przez
głosującego,
- głosujący w dniu głosowania nie
ukończył 18 lat.
Jeżeli głosujący odda więcej niż jedną
kartę w konsultacjach, uwzględnia
się
tylko
jedną
kartę
z najwcześniejszą datą głosowania,
druga i kolejne karty nie będą brane
pod uwagę, a głos oddany
na kolejnych kartach zostanie uznany
za nieważny.
Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz
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ZAMKNIJ OKNO, ROZPACZ NADCIĄGA
Rok 1987 w Polsce to rozkwit muzyki garażowej. Artur Burszta
i Wojciech Jastrzębski postanawiają zamienić harcerskie gitary
na elektryczne. Na pierwszych próbach wspierają ich Robert
Magierowski i jego brat Jacek. W takim składzie powstają
pierwsze utwory: „Deszcz”, „Inżynier”, „Lucy”, „Śnisz mi się”.
Prawdziwe granie zaczyna się w 1989 roku wraz z dołączeniem
do zespołu Grzegorza Jastrzębskiego oraz Mariusza Sucha.
Regularne próby Destylatora odbywają się w ZDK „Brylant”
w Stroniu Śląskim, a teksty nowych utworów zostają
zaczerpnięte z wierszy Juliana Tuwima: „Burza (albo miłość)”,
„Ruch” i „Złota polska jesień”.
Pierwszy koncert odbywa się jesienią 1989 roku w „Okrąglaku”.
Zespół występuje w składzie: Artur Burszta (wokal), Grzegorz
Jastrzębski (bas), Wojciech Jastrzębski (gitara), Jacek
Magierowski (wokal) i Mariusz Such (perkusja). Na plakacie
zostaje umieszczone charakterystyczne logo zespołu – plaża
z dwiema palmami po bokach, a między nimi, nad linią
horyzontu, czerwony, kanciasty napis: DESTYLATOR. Oprócz
ogólnych informacji pojawia się też dopisek: „Wkraczamy w lata
dziewięćdziesiąte, TOTAL-IZA-TOR”. Po drugim występie, który
ma miejsce zimą 1990 roku, z zespołu odchodzi Jacek

Magierowski – w ten sposób wyłania się ostateczny skład
Destylatora.
Kolejne próby odbywają się w siedzibie orkiestry dętej,
a od końcówki 1990 roku – w internacie przy ulicy Zielonej. Próby
te szybko przeradzają się w regularne występy dla okolicznych
mieszkańców. Powstają najbardziej znane kompozycje zespołu:
„Cisza”, „Marionetki”, „Napięcie”, „Tancerki”, „Tu zimno jest”,
„Pieśń miłosna”, „Żółta sala”. Kolejne koncerty Destylatora
prawie zawsze gromadzą kilkusetosobową publiczność. Ostatni
występ odbywa się 10 września 1991 roku w świetlicy
miejscowej szkoły zawodowej i zostaje zapamiętany jako lokalne
wydarzenie (bilety w cenie 2500 zł rozchodzą się jak ciepłe
bułeczki).
Członkowie zespołu spotykają się raz jeszcze na koncercie
reaktywującym działalność Domu Kultury (którego szefem został
Artur Burszta) w grudniu 1991 roku, by jako TNT wykonać własne
wersje utworów AC/DC („Highway to Hell”, „Live Wire”, „Riff
Raff”, „Sin City”). O ile na początku Destylator nawiązywał
do garażowej stylistyki oraz rapcore spod znaku Beastie Boys,
o tyle w kolejnych kompozycjach coraz mocniej było słychać
inspiracje
muzyką
Jimiego
Hendrixa
i wczesnego Red Hot Chili Peppers. Zespół nie
pozostawił po sobie żadnych profesjonalnych
nagrań. Zachowały się jedynie zapisy kilku prób.
Wojciech Jastrzębski grał potem w kilku
strońskich zespołach (Hell, Morele, Seitenberg),
a Artur Burszta jako gitarzysta utworzył grający
muzykę eksperymentalną Samtenfakt. Pozostali
członkowie zespołu nigdy już nie mieli okazji
do grania. W Stroniu Śląskim pozostał tylko
Mariusz Such. Grzegorz Jastrzębski przeprowadził
się do Polkowic, gdzie łączył pracę w KGHM
z wykładami na DWSPiT. Artur Burszta trafił do
Legnicy, a następnie do Wrocławia, gdzie przez
20 lat organizował festiwal Port Literacki oraz
powołał do życia wydawnictwo Biuro Literackie.
Wojciech Jastrzębski został szefem informatyków
na wrocławskim lotnisku.
Piosenki Destylatora dobrze oddają ducha lat 80.
w Polsce. Od opisu rzeczywistości („Był kiedyś
inżynierem pobliskiej fabryki/ teraz przepija
każdą wypłatę” i „Zamknij okno, rozpacz
nadciąga”), przez beznadziejności systemu
(„Kroki po liniach. Myśli w głowie./ Nakręcony,
ruchomy człowiek!”), po walkę z nim („Nie myśl
więc już teraz,/ posłuchaj rytmu rąk,/ rąk, które
masz przecież/ czyste jak szkło” lub „Nie mów mi,
że na ulicy tłum ustala wciąż historię./ Porzuć już
te wszystkie swoje niepokoje./ Przestań tak
rozpaczliwie bronić się./ Zrozum, że koniec,
koniec to już”).
Koncert w byłej stacji PKP w Stroniu Śląskim
będzie pierwszym występem od blisko 25 lat.
Poprzedzą go ledwie trzy próby. Zapewne nie
wszystko zabrzmi tak, jak chcieliby tego muzycy.
Nadrzędną wartością strońskiej czwórki zawsze
była jednak przyjemność wspólnego grania.
Takich zespołów były wówczas tysiące. Tylko
niektóre z nich grają do dzisiaj. Jak potoczyłaby
się historia muzyków, gdyby zespół zdecydował
się na profesjonalne nagrania? Zdaniem
Grzegorza Kwiatkowskiego z Trupa Trupa:
„Destylator zawojował by ówczesną muzyczną
scenę!”.
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FESTYN JAGODOWY „JAGODZISKO” W NOWYM GIERAŁTOWIE
Na zakończenie sezonu jagodowego, 29 sierpnia br.
Agroturystyczne
Stowarzyszenie
Masywu
Śnieżnika
i Sołectwo Nowy Gierałtów przygotowało tematyczny festyn
"Jagodzisko". Impreza odbyła się na Wiejskim Placu Zabaw
i Spotkań w Nowym Gierałtowie.
W organizacji święta pomogli: TPSBL "Kruszynka", Leśnictwo
Stary Gierałtów, Ośrodek Jeździecki "FurmAnka", Gmina
Stronie Śląskie, CETiK i wolontariusze. Frekwencja przerosła
oczekiwania organizatorów, a przygotowane dla gości
jagodowe smakołyki rozeszły się błyskawicznie! Słońce
świeciło, nastroje były radosne, a przybyli na festyn goście
mogli posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu Państwa
Teresy i Aleksandra Falińskich oraz wziąć udział
w jagodowych konkursach i zabawach z nagrodami.
W gabinecie Doktor Jagody można było napić się
jagodowego eliksiru (jagody są bardzo zdrowe dla oczu)
i otrzymać diagnozę swoich oczu, spojrzenia i wzroku.
Nagrodę Pana Burmistrza (sokownik) wygrali młodzi turyści
z Warszawy, a nagrodę Pana Sołtysa (żeliwny kocioł
do przygotowywania potraw na ognisku) nowy mieszkaniec
Bielic – Michał Migała (10 lat), który wykazał się imponującą
wiedzą przyrodniczą. Były przejażdżki na kucyku i ognisko,
a wieczorem w sołeckim domku wyświetlony został film
"My blueberry nights" ("Jagodowa miłość"). W niedzielę,
30 sierpnia miało miejsce wspólne wejście na Czernicę, z
której w ten dzień można było podziwiać wspaniałą panoramę gór. Cieszymy się, że pierwsza
edycja "Jagodziska" spotkała się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów.
Dziękujemy organizatorom i uczestnikom i już dziś zapraszamy na "Jagodzisko 2016". Fotorelacja
z wydarzenia na: www.facebook.com/stronie.
Monika Ciesłowska, UM

MŁODZIEŻOWY KLUB W ZSS W STRONIU ŚLĄSKIM
Nasza szkoła rozpoczęła 14.wraześnia 2015
realizację projektu pt. ,, Szkolny klub Inicjatyw”
dofinansowanego ze środków,, Programu Działaj
Lokalnie IX” Polsko- Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz FLSM. Klub
ma być miejscem nie tylko zorganizowanych
zajęć, ale miejscem do odpoczynku, relaksu
i swobodnej rozmowy z rówieśnikami.
Uczniowie sami będą nim zarządzać, organizować warsztaty,
spotkania. Młodzież, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły
przeprowadzą wspólnie remont i aranżację pomieszczenia.
Młodzież sama zaprojektuje wnętrze klubu, wykona graffiti

na ścianach.
W ramach projektu planowany jest zakup niezbędnych
urządzeń do funkcjonowania klubu.
Przed uroczystym otwarciem klubu zostaną przeprowadzone
warsztaty dla klas technikum hotelarskiego pt. ,,Realizacja
eventu- jak wdrożyć koncepcję w życie". Celem warsztatów jest
przekazanie
uczestnikom
wiedzy
oraz
wykształcenie
umiejętności niezbędnych do podjęcia funkcji w charakterze
szkolnego event menagera. Grupa hotelarzy otrzyma
certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Zapraszamy
wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i nauki
przedsiębiorczości!
Koordynator projektu: Aneta Soroko

ZSS W STRONIU ŚLĄSKIM WRAZ Z CAŁĄ
POLSKĄ ZACZYTANA W „LALCE”
5 września br. odbyła się już 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie. Tym razem w całym kraju czytano utwór Bolesława Prusa „Lalka”.
Przygotowania w naszej szkole rozpoczęły się od zapoznania się przez
uczniów z tematyką utworu, przeczytania fragmentów, a potem
opracowania zadania dla uczestników akcji. Uczennice klasy 3A (Marta
Hołyst, Gabriela Szkotnicka, Nikola Wyleciał, Andżelika Zdobysz) pod
opieką nauczycielki j. polskiego ułożyły krzyżówkę opartą na określonym
fragmencie powieści. W sobotę wszyscy zebrani w Bibliotece Miejskiej
porozmawiali o utworze, odczytali fragmenty przygotowane przez
organizatorki, a potem wzięli udział w rywalizacji. Nagrodę wygrał
Pan Andrzej Wiśniewski- aktor goszczący w naszych okolicach i zaproszony
przez organizatorki- by po chwili podzielić się nią z pozostałymi
uczestnikami. W tak miłej i osłodzonej czekoladą atmosferze upłynął dzień
pod znakiem lektury „Lalki”.
Agnieszka Tatarynowicz
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STR. 7
Zarząd Rodzinnych Ogrodów
Działkowych „Krokus”
w Stroniu Śląskim
składa serdeczne podziękowania
Panu Zbigniewowi Łopusiewiczowi –
Burmistrzowi Stronia Śląskiego ,
Radnym Rady Miejskiej: Pani Magdalenie Laskowskiej,
Panom Zdzisławowi Pakule i Wiesławowi Ryczkowi,
oraz Pani Amelii Głowackiej – Dyrektorowi Oddziału GBS
w Stroniu Śląskim,
Pani Joannie Chromiec – Dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum
Psychiatrii Długoterminowej a także Panu Piotrowi Dudziakowi
- właścicielowi Cukierni „Pączek” i Panu Ireneuszowi
Łopatyńskiemu – właścicielowi Dyskontu Spożywczego „Rema”
za okazaną pomoc i sponsoring przy organizacji
Dożynek Działkowych - 2015,
które odbyły się 22 sierpnia br. na terenie naszego ogrodu.
Z wyrazami podziękowania
w imieniu Zarządu i Działkowców
Prezes Zarządu R. O. D. „Krokus”
Zbigniew Wodzyński

KALENDARZ IMPREZ W GMINIE STRONIE
ŚLASKIE
PAŹDZIERNIK 2015 R
- 25.10.2015r.(niedziela) Stroński Park Aktywności "Jaskinia
Niedźwiedzia" oraz CETiK zapraszają na wycieczkę rowerową z
cyklu "Gmina Aktywna z Natury - Poznaj Swoją Okolicę".
Spotkanie uczestników o godz. 9.45 przed halą sportową SPA
"Jaskinia Niedźwiedzia" w Stroniu Śląskim. Na zakończenie
wycieczki odbędzie się ognisko z pieczeniem kiełbasek nad
Zalewem w Starej Morawie. Uczestnictwo w wycieczce jest
bezpłatne!
Informacja
pod
nr. tel.
74
8143242.
- 26.10.2015r. - POBÓR KRWI W CETIKU. ORGANIZATOR KHDK
"BRYLANT"W STRONIU ŚLĄSKIM.

SPROSTOWANIE
STROŃSKA DREZYNIADA 2015
W trakcie trwania imprezy pn. STROŃSKA DREZYNIADA, która
miała miejsce 8 sierpnia 2015r. na placu przy CETiKu, odbyły się
zawody drezyn ręcznych. Zespół, który uzyskał najlepszy czas
przejazdu i zarazem pobił zeszłoroczny rekord otrzymał nagrodę
pieniężną, którą ufundowali STROŃSCY RADNI: Panie Magdalena
Laskowska, Gabriela Janiszewska, Krystyna Brzezicka oraz
Panowie Wiesław Ryczek, Ryszard Wiktor, Cyprian Najduch,
Zdzisław Pakuła.
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40 LAT HDK BRYLANT
29 sierpnia
b r. obyła się wielka uroczystość, 40 Lecie
działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi „ Brylant ”
w Stroniu Śląskim. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele Matki
Bożej Królowej Polski i Św. Maternusa. Następnie przeszliśmy
ze sztandarami ulicą Kościuszki do Centrum Edukacji Turystyki
i Kultury, tam odbyła się uroczysta Akademia w której
uczestniczyło 32 kluby z terenu kraju oraz 23 sztandary. Jako
pierwszy głos zabrał prezes Klubu Antoni Cygan przedstawiając
historię klubu. Następnie głos zabrali goście zaproszeni :
Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń, Burmistrz Stronia
Śląskiego p. Zbigniew Łopusiewicz, p. Adam Fornal v-ce Prezes
Rady Krajowej Polskiego Czerwonego Krzyża, p. Kazimierz Drożdż
Radny Powiatu Kłodzkiego oraz Prezes Zarządu Rejonowego PCK
w Kłodzku, Paweł Kwapisz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZR
PCK w Kłodzku, Tadeusz Szełęga Prezes Rady Rejonowej
Honorowego Krwiodawstwa w Kłodzku, p. Ryszard Wiktor
Przewodniczący Rady Miejskiej Stronie Śląskie, Radni Rady
Miejskiej w Stroniu Śląskim, p. Wiesław Ryczek, p. Jan Florowski,
p. Zdzisław Pakuła. Pani Arleta Nowotnik Punkt Krwiodawstwa
w Kłodzku. Ponadto zaproszeni byli a niedotarli z różnych
powodów. Pani Lidia Geringer do Oedenberg Poseł Parlamentu
Europejskiego ( przekazała dwa imienne zaproszenia
do zwiedzenia Parlamentu Europejskiego w Brukseli – 4 dni ),
p. Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka Zdroju, Ksiądz Proboszcz
Ryszard Szul oraz Ksiądz Proboszcz Maciej Oliwa, p. Mieczysław
Krywieńko Nadleśniczy Nadleśnictwa Lądek Zdrój, oraz p. Irena
Foremnik – Śnieżnicki Park krajobrazowy.
Fragment wystąpienia P. Prezesa PCK Kazimierza Drożdża :
„ Szanowni zebrani – Pamiętam nie tak dawno początki
działalności tego klubu. A to już 40 lat a może tylko 40 lat,
patrząc na kierunki działania zarządu możemy ze spokojem
patrzeć w przyszłość młodzież nas nie zawiedzie. Słowa, które
widzimy na plakacie wypowiedziane prawie dwieście lat temu
przez królewnę niderlandzką, Mariannę Orańską, w pewnym
okresie właścicielkę tych terenów, posłużyły jako motto tego
klubu. Bo Wy krwiodawcy żyjecie po to aby swoją postawą
ratować innych. Patrząc po sztandarach jesteście jedną wielką
rodziną, nie ma tutaj podziałów wyznań ani partii ” „ Bo jesteście
państwo jak te pszczółki w ulu. Sukces jest w pracy zbiorowej.
Te tysiące litrów krwi oddane przez was, to efekt pracy całego
klubu. Wierzę, że dzięki takim jak wy, krwi w tym kraju
nie zabraknie.” „ Chcę powiedzieć tylko tyle i aż tyle – dziękuję ”
Przystąpiono do wręczenia odznaczeń i medali :
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi trzeciego Stopnia otrzymali :
Alicja Sarysz oraz Elżbieta Jakubiec
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi drugiego Stopnia otrzymali :
Artur Jakubiec i Piotr Jabłoński,
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi pierwszego Stopnia otrzymała
Anna Słowiak.
Odznaczono krwiodawców Odznaką Klubową – złotą : Bałys
Jerzy, Biernacki Józef, Cygan Antoni, Hełmik Jan, Jarosz Edward,
Krosta Andrzej, Kowalczyk Stanisław, Kowalik Władysław,
Kozłowski Marian, Matyszkiewicz Władysław Jacek, Naporowski
Jerzy, Suliński Ryszard, Waszak Franciszek.
Odznaką Klubową – srebrną, odznaczeni zostali : Cieśla Leszek,

Cieśla Artur,
Czaprowski Waldemar,
Jankowski Robert,
Kamiński Marian, Michalak Bogumił, Pałys Grzegorz, Słowiak
Anna, Sulicki Piotr, Smusz Jan, Śpioch Józefa, Wieczorek
Władysław, Wydmuch Jan, Zając Maria, Żak Arkadiusz.
Odznaką Klubową – brązową, odznaczeni zostali : Cichański
Janusz, Cichański Mariusz, Czerwiński Franciszek, Chohman
Czesław, Jakubiec Elżbieta, Jakubiec Artur, Latos Paweł,
Lipińska Anna,
Maluchnik Krzysztof,
Murawski Adam,
Nakraszewicz Tomasz, Okseniuk Beata, Otte Marek, Pietraga
Andrzej,
Pietraga Marek, Rozen Teresa,
Serafin Jacek,
Sławnikowska Małgorzata.
Rejonowe
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu uhonorowało krwiodawców dyplomami oraz
upominkami : Cichański Mariusz, Hochman Czesław, Kaletka
Katarzyna, Kwiatkowska Dorota, Maluchnik Krzysztof, Okseniuk
Beata, Rozen Teresa, Sarysz Alicja, Wosiak Krzysztof, Zamoitel
Aleksander, Cygan Antoni i Władysław Jacek Matyszkiewicz.
Następnie naszą Akademię uświetniła „ Kapela z ulicy Hutniczej
” wszystkim się bardzo podobało.
Po części oficjalnej autokarem oraz samochodami przejechaliśmy
do Pensjonatu „ U Wanata ” w Nowym Gierałtowie gdzie przy
dobrym jedzeniu i dobrej muzyce bawiliśmy się do rana.
Na pewno uroczystość ta nie mogłaby się odbyć bez hojności
sponsorów i tak sponsorami byli : Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz, Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego,
Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju Pan Roman
Kaczmarczyk. Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Nasza Spółdzielnia ”
w Stroniu Śląskim , Nadleśnictwo Lądek Zdrój, PTTK Oddział
Stronie
Śląskie,
Rejonowe
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, Zarząd Rejonowy PCK Kłodzko,
Dyskont Spożywczy „ Rema ”, Hurtownia Materiałów Bud. „
Gwarek ”Lądek Zdrój, Pan Rafał Adamczewski „ Villa Elise
”,Radny Jaj Florowski, Agnieszka Hans Sklep PapierniczoZabawkowy „ AHA” w Lądku Zdroju, Posłanka Parlamentu
Europejskiego Pani Lidia Geringer do Oedenberg, Huta Szkła
Kryształowego Stronie Śląskie, Państwo Halina i Krzysztof
Kulbiccy P.P.H „ Kares ”, Państwo Marlena I Jan Zaucha Usługi
Przewozu Osób Autokarem , Pan Roman Krzysztof Karkosik pow.
Lipno, Paj Jan Bojarski Stacja Paliw w Stroniu Śląśkim, Pan
Roman Falikowski Warsztat Samochodowy – Goszów, Katarzyna
i
Krzysztof
Tuszewscy
ITECO
spółka
z
o.o
z Wrocławia, Pensjonat
„ U Wanata ” Nowy
Gierałtów,
Pan
Zbigniew
Piotrowicz
Prezes
PPU
Lądek
Zdrój, Poseł RP Andrzej
Dąbrowski,
Ksiądz
Proboszcz Ryszard Szul
Parafia
NMPKP
i Sw. Maternusa Stronie
Śląskie.
Jacek Matyszkiewicz
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WIENIEC Z KAMIENICY NA DOŻYNKACH
POWIATOWYCH
PODZIĘKOWANIA BURMISTRZA
6 września br. w Wambierzycach odbyły się Dożynki Powiatowe. W tym roku,
z obszaru naszej gminy, wieniec dożynkowy przygotowało Sołectwo Kamienica.
Mieszkańcy wraz z Panią Sołtys – Ireną Foremnik, po raz pierwszy podjęli się
zadania uplecenia wieńca dożynkowego, a podczas dożynek Panie z Kamienicy
zareprezentowały się w pięknych, specjalnie na tą okazję uszytych strojach: zielonych
spódnicach i białych bluzkach.
W dożynkowym korowodzie wzięła także udział reprezentacja Ochotniczej Straży
Pożarnej z Bolesławowa, Z-ca Burmistrza Pan Dariusz Chromiec, Kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich Pani Urszula Czyżewska oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Wiktor. Podczas występu zespołów
ludowych wystąpiły „Siekiereczki”.
Gratuluję Sołectwu Kamienica wspaniałej mobilizacji i dziękuję wszystkim osobom
zaangażowanym w przygotowanie wieńca oraz zareprezentowanie Gminy Stronie
Śląskie podczas Dożynek Powiatowych.
Zbigniew Łopusiewicz
Burmistrz Stronia Śląskiego

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
STRONIA ŚLĄSKIEGO
28.09.2015 r. godz. 11:00 - UM
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
4. Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Wieś w Gminie
Stronie Śląskie.
5. Ocena realizacji budżetu Gminy Stronie Śląskie za I półrocze
2015 r.
Temat przygotuje Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Stronia
Śląskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i realizacji „Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stronie Śląskie” - projekt nr
1.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników –
projekt nr 2.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na
bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego – projekt nr 3.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/8/14
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 29 grudnia 2014 w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022 – projekt nr 4.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt nr 5.
11. Informacja Komisji Rewizyjnej z kontroli wykorzystywania
samochodu służbowego Gminy Stronie Śląskie oraz wyjazdów
służbowych (delegacji) pracowników Urzędu Miejskiego za 2014
rok.
12. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej
działalności w okresie między sesjami.
13. Interpelacje radnych.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
16. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Ryszard Wiktor

Miejsce I - „ KRYSZTAŁ OLDBOY’S” – Stronie Śląskie
Miejsce II - „CONCORDIA” - Knurów
Miejsce III - „NYSA” - Kłodzko
Gratulujemy :)
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
Szanowni Państwo, informuję Państwa, że w miesiącu sierpniu
2015r. strażnicy miejscy udzielili 9 pouczeń za wykroczenia
porządkowe oraz 6 za wykroczenia drogowe. W okresie tym
nałożyli również 6 mandatów karnych kredytowanych
za wykroczenia porządkowe i 2 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 23 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, boiska „ORLIK”,
Kaplicy Onufrego, osiedli Morawka, i 40 - lecia ( w tym także
rejon piwnic TBS-ów) oraz rejon supermarketów, gdzie
dochodziło do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych.
Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków działkowych,
zalewu w Starej Morawie i sklepów sprzedających napoje
alkoholowe.
Funkcjonariusze udzielili 16 asyst dla Policji oraz 2 dla
pracowników Opieki Społecznej. Wykonali 1 wywiad
środowiskowy dla Urzędu Skarbowego, 2 wywiady dla Urzędu
Miejskiego oraz w ramach pomocy prawnej wykonywali
czynności dla Straży Miejskiej w Jeleniej Górze.
W dalszym ciągu prowadzili w godzinach rannych działania
kontrolne osób wyprowadzających psy luzem w rejonie terenów
zielonych (parki i tama) oraz ulic Świerczewskiego i Nowotki.
W ramach kontroli wywozu nieczystości płynnych
skontrolowano posesje w Starej i Nowej Morawie. W wyniku tej
kontroli 5 osób ukarano mandatami karnymi a 2 sprawy zostaną
skierowane do Sądu Rejonowego w Kłodzku. W dalszym ciągu
prowadzone są kontrole wywozu szamb w kolejnych

miejscowościach.
W miesiącu sierpniu funkcjonariusze przyjęli 21 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W
miesiącu
sierpniu
2015r
odbyli
wspólnie
z funkcjonariuszami Policji 16 patroli, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego
na terenie całej gminy. Dodatkowo w ramach akcji „Bezpieczne
wakacje” kontrolowali rejon kąpieliska w Starej Morawie oraz
rzeki na terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali
19 interwencji porządkowych oraz doprowadzili do zatrzymania
1 nietrzeźwego kierującego. Dodatkowo zabezpieczali rejon
2 kolizji drogowych poprzez kierowanie ruchem.
W dniu 01-08-2015r wspólnie z funkcjonariuszami Policji
zabezpieczali w parku miejskim imprezę kończącą Maraton
Górski MTB, a w dniu 29-08-2015 wspólnie z OSP przemarsz
członków HDK „Brylant” w związku z obchodami 40 lecia HDK.
W dniu 16-08-2015 zabezpieczali wspólnie z funkcjonariuszami
Policji, OSP oraz funkcjonariuszami Placówki SG w Kłodzku
pierwszy TRIATHLON STROŃSKI. Wszystkie imprezy przebiegły
bezpiecznie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 39 patroli z czego
9 pieszych, 16 rowerowych i 14 samochodem.

INFORMATOR DLA OFIAR

Raport miesięczny z działalności Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego
w Stroniu Śląskim

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 81 46 231.
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 81 41 424.
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 Problemow 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 Szkoł Samorządowych tel. 74 8141 201
NZOZ M. Orańskiej ul. Hutnicza 12,tel. 74 8142 901
NZOZ MEDICUS ul. Nadbrzeżna 14 tel. 74 8141 389.
OGOLNOPOLSKI 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.

Komendant Straży Miejskiej
Jacek Zegarowicz

W miesiącu sierpniu 2015 roku odbyło się 7 spotkań Grupy
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie
w spotkaniu uczestniczyło 7 - 8 osób. Spotkania Grupy Wsparcia
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę,
w godzinach od 17.00 – 20.00. W dniach od 03. 08. do 05. 08.
br. Punkt był nieczynny z powodu urlopu terapeutki.
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 15 porad dotyczących:
- możliwości podjęcia terapii odwykowej w placówkach
stacjonarnych, uzyskania miejsca w konkretnej placówce
terapeutycznej,
- motywowania do udziału w Grupie Wsparcia dla Osób
Uzależnionych,
- pomocy w sporządzaniu stosownych pism – wniosków
o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego skierowane
do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wspierania w utrzymaniu wczesnej abstynencji – porady te
dotyczyły osób, które uczestniczą w zajęciach terapeutycznych
dla osób uzależnionych,
- działań zapobiegających oraz pomocy w radzeniu sobie
z nawrotem
– porady dotyczyły osób biorących udział
w zajęciach terapeutycznych dla osób uzależnionych
- wsparcia dla członków rodzin oraz osób
będących
w związkach z pijącymi,
- problemów związanych z przemocą domową, rozbrajania
mechanizmów nakręcających stosowanie przemocy.
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.
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień
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UZALEŻNIENIE CHOROBĄ EMOCJI
Dzisiejszy odcinek jest kontynuacją treści dotyczących picia
alkoholu przez kierowców, a raczej kierujących pojazdami
drogowymi. Wspomniałam, że nawet niewielka ilość alkoholu
prowadzi do zmiany stanu świadomości u pijącego.
To niebezpieczne dla osoby zamierzającej kierować pojazdem.
Niestety, często mimo dużej wiedzy na temat skutków takich
zachowań,
kierowca
będąc
„pod
wpływem”
siada
za kierownicę. Robi to w głębokim przekonaniu, że jeżeli dobrze
się czuje, to nic nie może się stać. Potem żałuje, ale nieraz
za późno.
Co więc można zrobić, aby uchronić siebie i innych?
Warto pomyśleć:
- na imprezach, gdzie spożywa się alkohol, najlepiej wcześniej
wyznaczyć kierowcę, który powstrzyma się od picia alkoholu
i odwiezie pozostałych biesiadników do domu;
- nauczyć się liczyć spożywane porcje standardowe alkoholu
i przeliczać je na stężenie w promilach we krwi (korzystając
z tabeli lub z licznika na stronie www.parpa.pl);
nie mieszać alkoholu z lekami; alkohol wzmaga działanie leków
nasennych; w połączeniu z lekami psychotropowymi oraz
antyhistaminowymi (leki na alergie, uczulenia) potęguje efekt
uspokojenia, obniża zdolność koordynacji ruchów; preparaty
przeciwwrzodowe znacznie zwiększają poziom alkoholu we krwi
itd.;
Będąc gospodarzem imprezy:
- nie wywierać nacisku na innych, żeby wznosili toasty;
- nie zmuszać nikogo do picia alkoholu;
- zaoferować dużo innych napojów bezalkoholowych;
- jeżeli goście piją alkohol, wezwać taksówkę lub zorganizować
powrót z trzeźwym kierowcą.
Mimo zauważalnego wzrostu świadomości społecznej dotyczącej
problemów alkoholowych do dnia dzisiejszego funkcjonują
kłamliwe
mity
dotyczące
alkoholu.
Łatwo
dać
im wiarę, szczególnie, kiedy rośnie chęć napicia się alkoholu,
a rozum mówi, „nie pij”! Wówczas odrzucamy rozum a górę
biorą kłamstwa i wiara, że jesteśmy inni, silniejsi, mądrzejsi,
że nas to nie dotyczy.
A oto niektóre mity (czyli kłamstwa) na temat alkoholu:
- Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w tak małych ilościach,
że nie ryzykuje się pijąc je, bo jest mniej szkodliwe.
KŁAMSTWO!!!
- Nie mam daleko do domu. Jakoś dojadę. KŁAMSTWO!!! Można
nie dojechać.
- Zjem coś miętowego, policjant nie wyczuje. KŁAMSTWO!!!
Wyczuje, to nawet podejrzane.
- Jeśli kierowca prześpi się trochę po piciu alkoholu,
to po obudzeniu może spokojnie prowadzić samochód.
KŁAMSTWO!!! Krótki sen nie eliminuje alkoholu z organizmu.
- Jeśli wypiję kawę po spożyciu alkoholu, to szkodliwe działanie
alkoholu zostanie usunięte. KŁAMSTWO!!! Kawa nie usuwa
alkoholu z organizmu.
- Jeśli piję alkohol w bezpiecznym miejscu np. w gronie osób
znajomych, to mi nic nie grozi i mi to nie zaszkodzi.
KŁAMSTWO!!!
- Wyjdę na świeże powietrze, to wytrzeźwieję. KŁAMSTWO!!!
Ani powietrze, ani prysznic nie przyspiesza spalania alkoholu.
- Ważę więcej od innych, więc mogę więcej wypić.
KŁAMSTWO!!! Waga ciała nie wpływa na szybkość spalania
alkoholu w organizmie, nie gwarantuje zachowania stanu
trzeźwości.
- Picie alkoholu jest sprawą prywatną i nie należy się w nią
wtrącać. KŁAMSTWO!!!
Proszę wybaczyć mi te powtórzenia, ale nie chcę ryzykować
mylnego odczytania powyższych sformułowań.
Jak rozpoznać nietrzeźwego kierowcę w czasie jazdy?
- przekracza linię na jezdni lub wręcz jedzie niewłaściwą stroną
jezdni,
- robi bardzo szerokie zakręty,
- jedzie bardzo powoli lub bardzo szybko, zatrzymuje się lub
hamuje gwałtownie i bez powodu,
- jedzie nierównym tempem, - powoli reaguje na sytuacje
na drodze,
- przeklina, jest nadmiernie pobudliwy, wymachuje rękoma,

- jedzie biernie za jakimś pojazdem,
- skręca ostro i/lub tam, gdzie jest zakaz wjazdu,
- jedzie np. bez świateł lub kierunkowskazów.
Co robić kiedy w czasie jazdy widzimy pijanego kierującego?
- Jadąc przed nietrzeźwym kierowcą, pozwolić aby nas wyminął.
- Jeżeli jest przed nami, utrzymywać odpowiedni dystans.
- Jeżeli zbliża się do nas, zatrzymać się na poboczu i poczekać,
aż odjedzie.
- Powiadomić policję tak szybko, jak to możliwe, podając kolor
i markę samochodu, numer rejestracyjny i kierunek, w którym
nietrzeźwy kierowca zmierza.
Źródła: 1) www.wyhamujwpore.pl
2) Alkohol i kierowca, PARPA, Wyd. Edukacyjne, 2006
mgr Elżbieta Kordas, pedagog
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień

Jestem żona alkoholika, który nie pije od kilku lat tworzymy
pełna rodzinę wraz ze swoimi dziećmi.
Obydwoje jesteśmy po terapii mąż odbył dwumiesięczną
terapie dla osób uzależnionych od alkoholu w ośrodku
leczenia odwykowego. Ją skorzystałam z terapii dla osób
współuzależnionych, (czyli osób uzależnionych od chorego
tj. alkoholika) w poradni zdrowia psychicznego.
Pisze ten list do redakcji, ponieważ chciałabym, aby ludzie
borykający się z problemem alkoholowym w swojej rodzinie
wiedzieli ze mogą skorzystać z pomocy. Ja skorzystałam nie
tylko z pomocy medycznej, ale także z pomocy wspólnoty
grup rodzinnych Al-Anon i musze przyznać ze jest to pomoc
bezinteresowna, nieoceniona, anonimowa, bezpieczna
i zupełnie darmowa. Nie musiałam daleko szukać grupy
Al-Anon, bo taka grupa jest utworzona w Lądku Zdroju i nosi
nazwę „Nadzieja” rzeczywiście przynosi nadzieje na lepsze
jutro dla całej rodziny zmagającej się z alkoholizmem bliskiej
osoby spotkania dla rodzin alkoholików odbywają się,
co tydzień w środy o godzinie 18;00 w domu kultury Lądek
Zdrój, Pl. Staromłyński 5, na drugim piętrze.
Żony, partnerki i matki oraz mężowie, bracia i ojcowie
alkoholików nigdzie nie znajda takiego zrozumienia i wsparcia,
jakie ofiaruje Al-Anon wspólnota skupiająca miliony rodzin na
całym świecie stworzona po to by ratować utrapione ludzkie
serca Al-Anon dzieli się swoim doświadczaniem, siła i nadzieja,
swoim programem, dzięki któremu zdrowieje coraz więcej
ludzi.
Moim przesłaniem w tym liście jest stwierdzenie ze;
Nie jesteś sama/sam, nie musisz walczyć sama/sam
i nie musisz cierpieć sama/sam z powodu alkoholizmu,
bo masz Al-Anon w zasięgu ręki.
Przyjdź posłuchaj i weź to, co ci będzie potrzebne nie trać
nadziei, w Al-Anon dzieją się cuda piszę to z całą
odpowiedzialnością.
Zapraszam.
Spełniona żona alkoholika.
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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:
● dnia 5 października 2015 r. w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,
● dnia 2 listopada 2015 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna),
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać
planowane wizyty na poradę pod nr tel. 601 259 900.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniu 3 października 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.

RRRRR

SPOTKANIA Z SENATOREM RP
IIIZapraszamy na spotkania z Senatorem RP Stanisławem
Jurcewiczem, które będą odbywać się w pierwszy poniedziałek
miesiąca od godz. 11.00 do godz. 12:30 w sali konferencyjnej nr
17 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55.
W biurze Senatora RP Stanisława Jurewicza w Kłodzku przy
ul. Łukaszewicza 4 w każdy wtorek od godz. 11:00 odbywają
się bezpłatne porady prawne.

31 sierpnia odbyła się kolejna
Akcja honorowego oddawania
krwi do oddania zgłosiło się 34
osoby, krew oddało 27 dawców,
co stanowi 12, 150 mil krwi.
Następny pobór krwi 26
październik – poniedziałek,
oraz 22 grudzień – wtorek.
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
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.

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 .
6 października 2015 roku dyżur w biurze
pełni Radny Wiesław Ryczek.
BIURO RADNEGO ………..……………………..
Biuro Miłosza Węgrzyna, Radnego Rady Miejskiej, czynne
w każdy pierwszy piątek miesiąca, od godziny 16 do 17 przy
ul. Krótkiej 3b w 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.

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

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 przesyłanie artykułów
najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca na adres e-mail: biuroburmistrza@stronie.pl lub

