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W TYM NUMERZE: 

ALKOHOL - OPŁATA II RATA 
    Przypominamy, że z dniem 31 maja upływa termin zapłaty za II ratę zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych. 
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych prosimy kierować na konto 
bankowe nr 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010. 
Prosimy o terminowe uiszczanie opłat ponieważ w przypadku niedokonania wpłaty w 
wymaganym terminie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wygasają. 

Z okazji Dnia Matki wszystkim Paniom  
pragniemy życzyć zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności abyście zawsze osiągały 
szczyt swoich marzeń, a to, czego pragniecie zawsze  

było na wyciągnięcie ręki. 

    

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam tyle spokoju ile tylko potrzebujecie  
oraz tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne. 

Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach  
i każdego dnia spotykają Was nowe przygody w gronie przyjaciół  

i kochającej rodziny. 
Życzymy wszystkim dzieciom tym małym i tym dużym, 

żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie. 

Burmistrz Stronia Śląskiego  
Zbigniew Łopusiewicz 

W imieniu Radnych 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ryszard Suliński 

    W dniu 24 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Polskiego Godła Promocyjnego, 
która spośród nominowanych gmin wybrała Laureatów tegorocznej edycji Konkursu „Teraz 
Polska”. 
   Gmina Stronie Śląskie została umieszczona na Liście Nominowanych do otrzymania Godła 
„Teraz Polska” w tegorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”, znajdując się wśród najwyżej 
ocenionych samorządów w tej edycji Konkursu. W związku z uzyskaną nominacją mamy 
prawo do zamieszczania w materiałach dotyczących gminy informacji: nominacja do Godła 
„Teraz Polska”. 
    Podstawowymi kryteriami oceny stosowanymi przez Komisję były: struktura i 
charakterystyka dominujących elementów gospodarki, stopień rozwoju infrastruktury 
technicznej, strategia inwestycyjna gminy, polityka jakości urzędu gminy, dotychczasowe 
formy promocji gminy, sposób realizacji polityki społecznej przez gminę, wskaźniki 
ekonomiczne. 
Finałowa gala tegorocznej edycji Konkursu 
„Teraz Polska” odbędzie się w dniu 9 
czerwca 2014 roku w Teatrze Wielkim w 
Warszawie. 
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PRZETARGI 

    Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę n/w nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Stronie Śląskie:  

Lp Położe-
nie 

Nr działki 
pow. w  ha 

Okres 
umowy 

Cel 
umowy 

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Wysokość 
stawki czynszu 
w zł /ha rocz-

nie (netto) 

Termin 

wnoszenia 
czynszu dzier-

żawnego 

Kwota 
wadium 

w zł. 
  

Termin  
przetargu 

godz. 
  

1. Stronie 
Wieś 

część 

5/3 

9,55 

pięć lat Na cele 
rolne 

Teren użytków zielonych i zieleni 
leśnej (częściowo w granicach 
obszaru natury 2000)-symbol plan 
RZ i ZL 

350,00 

 

kwartalnie 350,00 

  

 

06.06.2014 r. 

10:00 

2. Stronie 
Wieś 

część 

54/3 

15,20 

  

pięć lat Na cele 
rolne 

Teren użytków zielonych i zieleni 
leśnej (częściowo w granicach 
obszaru natury 2000)oraz w gra-
nicach terenu górniczego złoża 
marmur „Stronie Śląskie-Wieś”- 
symbol plan RZ i ZL 

350,00 kwartalnie 550,00 

  

 

06.06.2014 r. 

10:15 

 

3. Stronie 
Wieś 

część 

53/1 

3,66 

  

pięć lat Na cele 
rolne 

Teren użytków zielonych   w gra-
nicach obszaru natury 2000 oraz 
w granicach terenu górniczego 
złoża marmur „Stronie Śląskie-
Wieś” -symbol plan RZ 

350,00 kwartalnie 130,00 06.06.2014 r. 

10:30 

  

4. Stary 
Gierał-

tów 

288 

0,70 

pięć lat Na cele 
rolne 

Teren użytków zielonych  -dla 
części działki brak planu 

300,00 kwartalnie 40,00 

  

06.06.2014 r. 

10:45 

5. Stary 
Gieral-

tów 

296/1 

0,47 

pięć lat Na cele 
rolne 

Teren użytków rolnych 

-symbol planu 76R 
300,00 kwartalnie 28,00 

  

06.06.2014 r. 

11:00 

Warunki przetargu: 
1. Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca 2014 r. w ww. godz. (co 15 minut wg kolejności działek) w Urzędzie Miejskim w 
Stroniu Śląskim – pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg - dzierżawa” przelewem lub 
gotówką do dnia  2 czerwca 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie  O/Stronie Śląskie  
10 95880004 0000 1850 2000  0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Stronie Śląskie. 
4. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej z 
zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 
5. Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 tel. 74 811-77-21 lub 15. 

NOCLEGI I GASTRONOMIA NA 
WWW.STRONIE.PL 

    W nawiązaniu do maili przesłanych w ostatnich tygodniach do 
gestorów bazy noclegowej i gastronomicznej w Gminie, zwracamy się z 
serdeczną prośbą o przesyłanie na adres: strategia@stronie.pl lub 
promocja@stronie.pl zaktualizowanych opisów oraz zdjęć Państwa 
obiektów. Przesłane przez Państwa opisy i zdjęcia umieścimy w 
informatorze turystycznym na www.stronie.pl. W chwili obecnej, 
większość obiektów ma pojedyncze, małe zdjęcia i brakuje opisów. Dla 
każdego obiektu możemy stworzyć oddzielną galerię zdjęć (nawet do 20 
lub więcej fotografii). Ciekawe niedługie opisy mogą stać się zachętą dla 
osób odwiedzających www.stronie.pl do przejścia na strony internetowe 
Państwa obiektów. Dla obiektów, które nie mają własnych stron 
internetowych (np. niektóre lokale gastronomiczne) jest to możliwość 

profesjonalnego zaprezentowania się 
na stronie gminy. Zachęcamy do 
skorzystania z tej możliwości. Zależy 
nam, aby gminny informator 
turystyczny na www.stronie.pl był 
aktualny, bogaty w ciekawe 
informacje oraz zdjęcia. 

Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o 
kontakt do dnia 06.06.2014 r. z Panek Krystianem Sokołem pod nr 
tel. 695-690-639. 



Wypożyczanie sprzętu pływającego 
1. Rower wodny : 

a) 2-3 osobowy - 12,00 zł/ godzinę, 
b) 4- osobowy - 16,00 zł/ godzinę, 
c) 6-osobowy - 25,00 zł/ godzinę. 

2. Kajak: 
a) 1-osobowy - 8,00 zł/ godzinę, 
b) 2 –osobowy 12,00 zł/godzinę, 

3. Łódź wiosłowa - 12,00 zł/ godzinę. 
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WIEŚCI Z BOLESŁAWOWA 

W TYGODNIU MIEJSKIE MURY, A NA WEEKEND – W GÓRY! 

 
    Pod takim hasłem, od 12 maja br, 
przez kolejny rok, po stolicy Dolnego 
Śląska będzie jeździł tramwaj reklamujący 
aktywny wypoczynek w Masywie 
Śnieżnika. „Stroński” tramwaj będzie 
obsługiwał linie kursujące z zajezdni przy 

ulicy Słowiańskiej, czyli: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 0L, 0P, 10, 14, 15, 17, 20, 23, 24, 71.      
    Mamy nadzieję, że reklama pomoże 
budować wizerunek Stronia Śląskiego 
jako turystycznego miasteczka 
sudeckiego i zachęci wrocławian do 
częstszych wizyt w naszej okolicy. 
    
 Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

● Tuż przed Wielkanocą w Bolesławowie pojawiły się kolorowe 
dekoracje wielkanocne – pisanki, zajączki i palmy, wykonane 
rękami naszego Sołtysa i Sołtysowej. Piękne ozdoby ubarwiły 

otoczenie i były 
ciekawą atrakcją w 
ś w i ą t e c z n y m 
okresie. 

● W dniu 27 
kwietnia po mszy 
św. w rynku w 
B o l e s ł a w o w i e 
zostało zasadzone 

drzewko upamiętniające kanonizację Jana Pawła II. Uroczystego 
aktu dokonali sołtysi Bolesławowa i Starej Morawy, chętni mogli 
dorzucić symboliczną łopatę ziemi, a ks. proboszcz poświęcił 
drzewko. 

● W dniu 2 maja odbył się piknik majowy zorganizowany przez 
sołectwo i parafię w Bolesławowie. Mimo że pogoda nie 
dopisała, odbyły się zabawy dla dzieci oraz mecze piłki siatkowej 
i nożnej. Zmarznięci uczestnicy mogli zjeść ciepły posiłek oraz 
ciasto. Uczestnicy zabaw zostali obdarowani koszulkami z 
napisem „Sołectwo Bolesławów”. 

    Sołectwo Bolesławów 

    Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Stronie Śląskie i turystów na otwarcie Kompleksu Turystyczno - Rekreacyjnego nad 
zalewem w Starej Morawie 15 czerwca 2014 r. godz. 10.00 - 18.00. WSTĘP BEZPŁATNY! 
Przewidziane atrakcje: rozgrywki sportowe, nieodpłatna możliwość korzystania z rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi, przejazdy 
łodzią motorową i skuterem wodnym.  

 
  
 

OTWARCIE KĄPIELISKA 

Bilety wstępu na kąpielisko w Starej Morawie: 
1. Osoby dorosłe - 5,00 zł. 
2. Dzieci i młodzież do 18 roku życia - 3,00 zł. 
3. Wejścia grupowe (grupa licząca min 15 osób) - 20 % zniżki 
od ceny podstawowej biletu odpowiednio dla osób dorosłych i 
dla dzieci. 
4. Do bezpłatnego wstępu uprawnione są: 
- dzieci do lat 4 oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia z terenu 
Gminy Stronie Śląskie. 

Pole namiotowe 
1. Osoba dorosła – 8,00 zł. 
2. Dzieci do lat 3 bezpłatnie. 
3. Dzieci od 3 – 7 lat – 4,00 zł. 
4. Opłata za dobę ( namiot, przyczepa, itp.): 

a) namiot maks. 2 – osobowy – 5,00 zł, 
b) namiot 3-4 osobowy - 6,00 zł, 
c) namiot powyżej 4 osób - 7,00 zł, 
d) przyczepa campingowa, Camper etc - 10,00 zł, 
e) parking samochodowy- 3,00 zł. 

Zastrzeżenia: zastrzega się możliwość pobierania 
kaucji (np. dla grup młodzieży itp.), zakaz 
wprowadzania psów i innych zwierząt! 

SPA „Jaskinia Niedżwiedzia” Sp. z o.o. 



S T R .  4  Rok XI, Numer CXV 

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie  
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32,  www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl 

Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl 

ZGŁOŚ SWÓJ OBIEKT  

25 LAT OD TAMTYCH WYBORÓW  

KLUB HDK „BRYLANT ”  

RODZINNE WĘDKOWANIE 

    Zarząd Koła PZW w Stroniu Śląskim zaprasza wszystkie dzieci 
do lat 14 wraz z rodzicami i dziadkami na otwarte zawody 
wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, które odbędą się na stawach  
w Stroniu Śląskim w dniu 08.06.2014 r. (niedziela) o godz. 14.00.          
    Każe dziecko otrzyma poczęstunek i nagrodę. Tego samego 
dnia odbędą się również zawody spinningowe o Puchar Miasta 
Stronie Śląskie. Zbiórka o godz. 6.45 na Zalewie w Starej 
Morawie.  
    Zawody są wolne od opłat dla mieszkańców Gminy Stronie 
Śląskie posiadających kartę wędkarską. Zawody są 
współfinansowane z dotacji otrzymanej od Gminy Stronie Śląskie 
wspierającej realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Popularyzacja Sportu Wędkarskiego”.   
   Z wędkarskim pozdrowieniem 
   Grzegorz Urbaniak, Prezes Koła 

    Zwracamy się z prośbą do osób świadczących usługi noclegowe 
(prowadzących działalność gospodarczą lub świadczących usługi 
noclegowe w gospodarstwach agroturystycznych) do zgłoszenia 
tego faktu w Urzędzie Miejskim w pok. 11.  
    Zgłoszenie jest nieodpłatne i wymaga jedynie wypełnienia 
wniosku o wpis obiektu do gminnej ewidencji obiektów 
noclegowych (opis obiektu na dostępnym w urzędzie formularzu, 
dołączenie mapki lokalizacji obiektu i zdjęcia). Państwa obiekt 
będzie wówczas promowany na www.stronie.pl oraz w 
materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę 
(przewodniki, mapy, itd.).  
    Jednocześnie informujemy, że aktualna i zgodna z 
rzeczywistością gminna ewidencja (wykazująca prawdziwą ilość 
miejsc noclegowych dostępnych na naszym terenie) może być 
pomocna przy aplikowaniu Gminy o dotacje na realizację 
inwestycji w infrastrukturę techniczną, w tym turystyczną (wysoka 
zaewidencjonowana ilość miejsc noclegowych może stanowić silny 
argument przy ubieganiu się o dotacje na realizację projektów). 
   Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

   Chodzi oczywiście o wybory z 4 czerwca 1989 r. 
Zarząd TPDBL ”Kruszynka” organizuje w dniu 14 czerwca o godz. 
10.00 „Spotkanie dwóch pokoleń” – tych, co pamiętają PRL z 
urodzonymi w III RP. Może dołączą jeszcze pamiętający II RP. 

Zapros i l i śmy  dwóch  pos łów 
wybranych wtedy z Ziemi Kłodzkiej, 
młodzież licealną, Czechów z Uhelnej 
k / J a w o r n i k a  i  i n n y c h . 
Z a p r e z e n t u j e m y  z d j ę c i a 
okolicznościowe sprzed 25 lat. 
Dzięki wsparciu przez Fundację 
B a t o r e g o  b ę d z i e  m o ż l i w e 
przypomnienie tamtych czasów, 
obejrzenie wystawy itp.. Odbędzie 
się to na Wiejskim Placu Zabaw i 
Spotkań w Nowym Gierałtowie. 
Zdjęcie obok przedstawia świeżo i 
gruntownie wyremontowaną przez  

nas kapliczkę Chrystusa Dobrego Pasterza, 
stojącą przy głównej drodze w Nowym 
Gierałtowie. Dokonaliśmy jej konserwacji 
realizując nasz statutowy program 
zachowania w okolicy dziedzictwa sakralno 
– kulturowego. 
● TPDBL „Kruszynka” przystąpi w najbliższym czasie do 
rewitalizacji  kalwarii w Młynowcu. Może ktoś z czytelników 
„Nowinek” posiada zdjęcia, teksty o kalwarii w Młynowcu? Jeśli 
ktoś z państwa takowe materiały posiada to prosimy o ich 
dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. pokój nr 11 lub 
zadzwonić pod nr tel. 600 631 478.  
●   Na zaproszenie Starostwa Uhelna delegacja stowarzyszenia 
wzięła udział w uroczystościach rocznicowych zakończenia drugiej 
wojny światowej w miejscowości Nowe Vilemowice, gdzie złożyła 
wieniec pod pomnikiem upamiętniającym jej ofiary. 
  Członek Zarządu TPDBL”Kruszynka”, Ryszard Kaliński 

    Deficyt krwi to wciąż dla wielu polskich szpitali jeden z bardziej 
palących problemów. Na naszym terenie to Szpital w Kłodzku i 
Polanicy. W związku z tym Klub Honorowych Dawców Krwi  
„Brylant” w Stroniu Śl. chce promować wśród mieszkańców 
Stronia i okolic ideę honorowego krwiodawstwa. 
Mamy nadzieję, że podobnie jak w latach poprzednich nasza 
kampania spotka się z dużą przychylnością. 
Wierzymy, że w tym roku uda nam się zebrać jeszcze więcej krwi, 
a tym samym uratować życie większej liczbie osób. 
    Przyjdź i zabierz z sobą przyjaciół do CETIK-u przy  
ul. Kościuszki 18, czekamy na Was 25 czerwca br od godz. 10°°, 
rejestracja do godz. 13³°. My tam będziemy czekali na Was wraz 
z sympatyczną obsługą z Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa  w Wałbrzychu. 
    Dnia 14 maja Polski Czerwony Krzyż w Stroniu Śląskim 
zorganizował zbiórkę odzieży używanej oraz rzeczy używanych w 
gospodarstwie domowym. Zebrane w ten sposób rzeczy zostaną 
przekazane osobą potrzebującym. Wszystkim ludziom o 
wrażliwym sercu bardzo dziękujemy. Jednocześnie informujemy, 
że odzież, którą zbierają inne firmy, które podszywają się pod 
organizacje pozarządowe są po prostu oszustami. Odzież zbierana 
przez nich trafia oczywiście za odpłatnością między innymi do 
wojska na czyściwo oraz do sklepów z używaną odzieżą.  
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OBÓZ ORNITOLOGICZNY W BOLESŁAWOWIE 

HONOROWI CZŁONKOWIE SPP  
„KRYSZTAŁ STRONIE” 

    W dniach 24-26 kwietnia w Bolesławowie odbył się obóz 
ornitologiczny, dla uczniów Szkoły Podstawowej /8 uczniów + 2 
nauczycieli/, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące o profilu 
wojskowym /również 8 uczniów + 2 nauczycieli/ zorganizowany 
przez Koło Łowieckie "ŚNIEŻNIK". 
    Głównym założeniem obozu była obserwacja przyrody  
ożywionej ze szczególnym uwzględnieniu ptaków śpiewających 
oraz przyrody nieożywionej czyli poznanie gór i pasm górskich w 
konfrontacji z mapami.  
    Do współpracy i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych 
zaproszeni zostali: p. I. Foremnik ze Śnieżnickiego Parku 
Krajobrazowego, p. M. Kępa ornitolog, leśnik i edukator z 
Międzylesia, p. J. Zegarowicz ze Straży Miejskiej, p. W. Wilczek i 
p. B. Praczyk z Ochotniczej Straży Pożarnej. 
    Szczególnym gościem, drugiego dnia zajęć, był p. P. Biliński 
członek Komisji Kultury Zarządu Głównego Polskiego Związku 
Łowieckiego myśliwy i znawca "mowy" ptaków oraz innych dzikich 
zwierząt, który zaprezentował uczestnikom obozu i grupie 
myśliwych wabiki i głosy jakie wydają w różnych sytuacjach 
zwierzęta. 
    Fakt organizacji tego przedsięwzięcia zawdzięczamy tylko i 
wyłącznie sponsorom i ludziom dobrej woli. I tak dziękujemy,  
chyląc czoła, p. Dariuszowi i 
Wioletcie Gulij za posiłki i możliwość 
p r z ep r o w ad z an i a  z a j ę ć  w 
pensjonacie "VIOLETTA", księdzu 
Krzysztofowi za udostępnienie 
m i e j s c  n o c l e g o w y c h  w 
bolesławieckiej plebanii, Straży 
Miejskiej za wykład i prezentację 
pierwszej pomocy, całej załodze 
Ochotniczej Straży Pożarowej za 
ciekawe informacje i prezentacje 
wozu bojowego, p. Irenie i Piotrowi 
Foremnik za wykłady i zajęcia w 
terenie, p. Mariuszowi Kępie za 
zajęcia ornitologiczne, opowieści 

myśliwskie w łowisku i 100 sztuk sadzonek świerka, który został 
posadzony na Przełęczy Płoszczyna w Europejskim Lesie (przez 15 
uczniów klasy IV B), leśnikowi p. Krzysztofowi Konieczny za 
zajęcia terenowe z mapami oraz fachową opiekę na Płoszczynie, 
p. Remigiuszowi Michalakowi za wyroby drewniane z których 
między innymi uczniowie  wykonali 50 kompletów klocków 
edukacyjnych "PTAKI POLSKIE", włodarzom Nadleśnictwa Lądek 
Zdrój za druk barwnych ilustracji do w/w  klocków.  
    Wszelkie słowa podziękowania kieruję również pod adresem 
kolegów myśliwych tj. p. Zbigniewa Frodymy, p. Zbigniewa 
Głuszczyńskiego, p. Zenona Makowczyńskiego bez których 
różnorodnej pomocy byłoby trudno przeprowadzić zajęcia i pracę 
terenową w grupach. 
    Forma zabawy edukacyjnej, wycieczek połączonych z 
konkretną pracą dały wspaniałe wyniki - utworzono bogatą 
dokumentację fotograficzną, cztery grupy robocze wykonały 
"MAPY UCZUĆ" przebytych szlaków z poznanymi elementami 
przyrody w czym pomogły również książki "Poznajemy Las" dar 
p. Jana Chilarskiego z Nadleśnictwa Lądek Zdrój, za które 
dziękuję w imieniu uczniów. 
    Poznanie historii Bolesławowa i odkrycie jego "skarbu" 
przypieczętowały sobotnie zajęcia. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

nagrody rzeczowe np. za pracowitość, 
spostrzegawczość, koleżeńskość i 
uczynność. Rozpiętość wiekowa nie 
była żadną  przeszkodą, a jedyne 
utwierdziła, że ludzie w różnym wieku 
połączeni zainteresowaniami potrafią 
ze sobą być w tak  szczególnych 
warunkach jak Masyw Śnieżnika. Jako 
organizator i koordynator z satysfakcją 
informuję iż ten cel Ogólnopolskiej 
Akcji "Ożywić Pola - Rok Trznadla 
2013/2014 został  osiągnięty. 
 
Darz Bór 
Jolanta Bogiel, Diana K.Ł "Śnieżnik" 

Honorowi cz

„Kryszta

    M i ł o  n a m 
po in fo rmować ,  i ż 
Zarząd Stowarzyszenia 
p r z y z n a ł  P a n o m 
Z b i g n i e w o w i 
Lipkowskiemu oraz 
Sławomirowi Bąkowi 
tytuły Honorowego 
Członka Stowarzyszenia 
Pożytku Publicznego 
„Kryształ Stronie”. 
Panowie uhonorowani 
zostali tytułem w 
dowód uznania za szczególne, wieloletnie zasługi dla rozwoju Klubu 
Sportowego „Kryształ Stronie” oraz popularyzacji piłki nożnej i 
działalności statutowej Stowarzyszenia. 
Serdecznie gratulujemy.  
     Zarząd SPP „Kryształ Stronie” 

Zaprosili nas : 
● Rejonowa Rada HDK w Kłodzku oraz LOK w Dusznikach 
Zdrój na „ Piknik Rodzinny„ wraz ze spartakiadą w sportach 
obronnych – strzelanie z KBKS –u.  
● Ordynariat Polowy Krajowe Duszpasterstwo HDK 
zapraszają na XVII Pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego 
na Jasną Górę. Bliższe informacje na tablicy ogłoszeń.  
● Klub HDK - PCK Bielsko Biała na Mistrzostwa Polski w 
szachach honorowych dawców krwi. 
● Klub HDK – PCK „Lubonianka” im. bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Luboniu k/Poznania – wraz ze 
Sztandarem. 
● Klub HDK – PCK „Strażak„ w Błoniu - wraz ze 
Sztandarem. 
● Klub Stowarzyszenia HDK RP w Szczytnej na 
Ogólnopolską Spartakiadę Krwiodawców w Sportach 
Obronnych. 
Nie zapominaj otwierać naszej strony internetowej 
www.khdkbrylant.wix/klub, email : khdk.brylant@onet.pl.  
     Jacek 
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WIEŚCI Z BIBLIOTEKI 

KALENDARIUM PRZEDSZKOLA  SZKOŁA PODSTAWOWA 

● 30 kwietnia w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty 
teatralne „Tworzenie sztuki teatralnej”. Dzieci wcielały się w role 
aktorów, miały okazję rozwijać swoją wyobraźnię i inwencję 
twórczą. 
● 1 maja dzieci z grup: „Pszczółek” i „Misiów” zatańczyły 
„Siedmiokroczka” podczas „Kuglarskiego pogranicza”. Pomimo 
wielkiej tremy maluchy świetnie bawiły się na scenie. 
● 3 maja podczas obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja w CETiKu „Poloneza” zaprezentowały dzieci z grup: „Jeżyki” 
i „Sowy”. 
● 13 maja odwiedziły nas pieski z Fundacji „Pod psią gwiazdą” w 
Polanicy Zdrój wraz ze swoimi opiekunami. Przyjechali 
podziękować nam za karmę, którą zbieraliśmy w kwietniu. 
● 16 maja w CETiKu odbyło się uroczyste nadanie sztandaru dla 
Przedszkola. W tym dniu dzieci zaprezentowały występy 
artystyczne związane z naszym patronem św. Janem Pawłem II. 
● 21 maja o godz. 10.00 odbyła się spartakiada sportowa, której 
organizatorami 
były: P. Monika 
Laska i P. Marta 
K o w a l c z y k . 
Udział wzięły 
d z i e c i 
sześcioletnie z 
n a s z e g o 
p r z e d s z k o l a 
o r a z  z 
Przedszkola w 
Polanicy Zdrój. 
P a t r o n a t 
honorowy objął 
Pan Zbigniew 
Łopusiewicz - Burmistrz Stronia Śląskiego. Serdecznie dziękujemy 
Panu Zbigniewowi Mroczek za pomoc w organizacji i 
przeprowadzeniu spartakiady. 
● 26 maja odbędą się warsztaty plastyczne „Malarstwo 
sztalugowe” przeprowadzone pod okiem instruktora w ramach 
projektu „ Tęczowe Talenty Przedszkolaka”. 
● 31 maja zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na piknik rodzinny. 
Będzie super zabawa, fajne atrakcje i mnóstwo pysznego jedzenia 
     M. Laska 

1. Wiosna z Andersenem 
    Kwiecień to miesiąc, w którym urodził się najbardziej znany 
twórca baśni. Dnia 16.04.2014 r. na spotkanie z Andersenem 
zaprosiliśmy klasę II b wraz z panią Ewą Kozłowską. Tematem 
przewodnim zajęć plastyczno-literackich była baśń o 
Calineczce.  Zadaniem dzieci było znalezienie ukrytych 
fragmentów baśni a następnie wykonanie ilustracji do nich. 
Wszyscy świetnie się spisali i zostali nagrodzeni słodkościami. 
2. Papież Jan Paweł II - zajęcia związane z 
uroczystością kanonizacji. 
    Dnia 25.04.2014 r. w Bibliotece Miejskiej gościliśmy klasę VI 
b wraz z panią Małgorzatą Sokołowską. Młodzież w skupieniu 
obejrzała prezentację multimedialną o życiu i pontyfikacie Jana 
Pawła II a także przeczytała najbardziej znane sentencje Ojca Świętego. Był też quiz sprawdzający wiedzę zdobytą w czasie spotkania 
oraz zabawa plastyczna. Na zakończenie uczniowie odczytali fragmenty wierszy Karola Wojtyły.    A. Witczak 

● 26 kwietnia 2014 roku w Bardzie Śląskim odbył się                                                
VIII Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla klas I- III „Mistrz 
Matematyki”. W konkursie wzięło udział 31 szkół  z Dolnego 
Śląska. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie : Dawid Milke kl. I b, Igor 
Augun kl. II a, Wędziński Bartosz kl. III a. 
Uczeń Wędziński Bartosz  z klasy III a zajął II miejsce. 

 Koordynator konkursu: p. Anita Mrozek i  p. Urszula Górecka. 

● Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte 
w Stroniu Śląskim wzięli udział w IV edycji Międzygminnego 
Konkursu Ortograficznego Klas Trzecich „ Mistrz Ortografii”, który 
został przeprowadzony w Szkole Podstawowej w Lądku Zdroju.  
    08.05.2014 r. Urszula Górecka i Aleksandra Dumańska 
przeprowadziły w klasach trzecich szkolny etap tego konkursu i 
wyłoniły zwycięzców: 
1. Wędziński Bartosz III a, 
2. Szkudlarek Kornelia III b, 
3. Kwiatkowska Adriana III a. 
Wyżej wymienieni uczniowie reprezentowali naszą szkołę w 
zmaganiach międzygminnych w Lądku Zdroju 14.05.2014 r. 
     Uczennica  Kornelia Szkudlarek zajęła I 
miejsce i tym samym została Mistrzem 
Ortografii Klas Trzecich. Uczeń Bartosz 
Wędziński zajął III miejsce.  
Konkurs przebiegał w bardzo miłej 
atmosferze. Organizatorzy konkursu 
przygotowali słodki poczęstunek dla 
uczestników i opiekunów.   

● 3 maja. W przeddzień Święta Konstytucji 3 maja klasy III a z p. 
A. Dumańską i II c z p. A. Mrozek zaprosiły uczniów klas I-III na 
uroczysty apel przybliżający ten ważny historyczny moment 
naszej Ojczyzny. Inscenizacja, pieśni i tańce narodowe w 
wykonaniu uczniów były cenną lekcją patriotyzmu.  
    Pani A. Dumańska z klasą III a włączyła się i zaprezentowała 
inscenizację w czasie Gminnych obchodów tego święta 
państwowego w CETiK-u. Pani D. Jezierska przygotowała z 
uczniami taniec narodowy polonez, a p. M. Bałys przygotował z 
uczniami śpiew z akompaniamentem gitary.  
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 26 kwietnia 2014 roku w Bardzie Śląskim odbył się                                                

● S z ko ł a  Po d s t awowa  na 
warsztatach kuglarskich w CETiK-u 
– KUGLARSKIE POGRANICZE.  
    U c z n i o w i e  z e  S z k o ł y 
Podstawowej razem z uczniami ze 
Starego Mesta wzięli udział w 
warsztatach kuglarskich, które 
trwały pięć dni w CETiK-u. Dzieci 
w  czasie zajęć poznały i nauczyły 
się sztuki kuglarskiej-chodzenia na 
szczudłach, techniki poi, makijażu 
s c en i c z n ego ,  p an t o m i m y , 
tworzenia zwierząt i kwiatów z 
balonów, kręcenia hula-hop, 
robienia ogromnych baniek 
mydlanych. Po zakończeniu zajęć 
dzieci wzięły udział w paradzie 
przez miasto 1 maja 2014 r. 
rozpoczynając święto barwnym korowodem i aktywnie uczestniczyły 
w zabawach w Parku Miejskim oraz przedstawiły mieszkańcom i 
przybyłym gościom efekt pracy warsztatowej Etiudę Klaunów.  
    Był to wspaniale spędzony czas przez dzieci i opiekunów. Dzieci 
otrzymały upominki współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice". 

● Wyniki  XI Edycji Konkursu „Eko-Planeta” Ogólnopolski Konkurs 
Ekologiczny „Eko-Planeta” organizowany jest przy współpracy 
merytorycznej  z Międzywydziałowym Studium 
Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie, przez Stowarzyszenie 
Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej  
„Pokolenie”. 
    Ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
Westerplatte w Stroniu Śląskim do konkursu 
przystąpiło 16 uczniów z klas V-VI. 
14 uczniów rozwiązywało test: ŻAK KAROLINA (24 
punkty- najlepszy wynik w szkole), PUCAL 
OLIMPIA ( 22 pkt), BERNAŚ SYLWIA (21 pkt), SEMIK 
KACPER (20 pkt), URBANIAK WERONIKA (20 pkt), 
KAWECKI MIKOLAJ (20 pkt), BUREK MATEUSZ (18 pkt), 
KRAJEWSKI  KACPER (17 pkt), JURKIEWICZ  KATARZYNA (16 pkt), 
WELLMAN  ALEKSANDR A (16 pkt), PAWLAK ALEKSANDER (16 pkt), 
PAWLAK PIOTR (14 pkt), SOBOLEWSKI   JAKUB (12 pkt), GANCARZ  
MILENA (12 pkt). 
    2 uczennice pisały prace indywidualne- wyróżnienie zdobyła 
MARTYNA BALICKA. 
Szkolny koordynator: Maria Zimna. Gratuluję!!! 

● 09 maja 2014 r. w ramach obchodów Dnia Ziemi i Europy 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w  
Stroniu Śląskim uczestniczyli w biegu ulicznym. 
Trasa biegu Stadion Sportowy – Zalew. Nad Zalewem dla chętnych 
uczniów odbył się mini maraton na czas  w kategoriach wiekowych.  
Lista uczestników i wyniki : klasy VI chłopcy: Paweł Gancarz (I 
m), Patryk Hill (II m), Tomasz Załucki (III m), Kacper Głogowski (IV 
m), Maciej Naszczyniec (V m), Kacper Semik (VI m), Aleksander 
Pawlak (VII m), Bartosz Zyza (VIII m), Rafał Załucki, Michał 
Kolenkiewicz, Krzysztof Janukowicz.  
Klasy V - chłopcy: Remigiusz Jędrzejowski (I m), Kamil Podgórny 
(II m), Piotr Pawlak (III m), Jakub Sobolewski (IV m), Mariusz  

Damstatter (V m), Szymon Kunicki (VI m), Krystian Smiatek 
(VII m), Smiatek (VII m), Dawid Dudek (VIII m), Jakub 
Palasik (IX m), Wojciech Smaza (X m), Michał Olczyk (XI m). 
Klasy VI dziewczęta: Sylwia Bernaś (I m), Karolina 
Czerhoniak (II m), Natalia Ratajczyk (III m), Julia Przybylska 
(IV m), Natalia Laskowska (V m), Julia Słowińska (V m), 
Teodora Lis (VI m). 
Klasy V dziewczęta: Magda Kwiatkowska (I m), Wiktoria 
Gwizdała(II m), Kamila Dyl (III m). Klasy IV chłopcy: Jakub 
Steblej (I m), Jakub Lewicki (II m), Jacek Pawlak (III m), 
Dawid Prążyński (IV m), Piotr Siwik (V m), Karol Dudas.  
    Ratownicy ze SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” 
zademonstrowali pierwszą pomoc przedlekarską. Były tez 
kiełbaski. 
Dziękujemy Policji, Straży Miejskiej, Pracownikom SPA 
„Jaskinia Niedźwiedzia”, Nadleśnictwu Lądek Zdrój za 
pomoc w organizacji imprezy. Organizatorzy: M. Balicka, A. 
Młynarczyk, M. Zimna, J. Grzybowski, J. Staśko. 
   

● 17-18 maja 2014r. - Spała.  
IV Ponadregionalna Olimpiada połączona z IV 
Ponadregionalnym Festiwalem projektów dla uczniów 
s z k ó ł  w o j e w ó d z t w a  w i e l k o p o l s k i e g o ,                          
dolnośląskiego, opolskiego  i świętokrzyskiego. 
    17 maja wczesnym rankiem dwie uczennice z naszej szkoły: 
Karolina Żak i Wiktoria Gancarz wyruszyły wraz z opiekunem 
Małgorzatą Sokołowską na olimpiadę do Spały. Na miejscu po 
zakwaterowaniu zmagały się z zadaniami matematyczno-
przyrodniczymi i informatyczno-technicznymi. Później czekając 
na zakończenie i ogłoszenie wyników zwiedzaliśmy uroczą, 

pełna z ie l en i  mie jscowość . 
Obejrzałyśmy piękny modrzewiowy 
kościółek oraz Centralny Ośrodek 
Sportu. 
    W niedzielę 19 maja późnym 
wieczorem wróciliśmy do domy. 
Oprócz wspomnień i wrażeń  
dziewczynki przywiozły dyplomy 
uczestnika olimpiady, plecaki i worki 
pełne niespodzianek. 
   SP 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH 

● 8 maja 2014 r., w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu 
Śl., odbył się VIII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Zdrowiu, pod 
honorowym patronatem Burmistrza Stronia Śl., oraz Powiatowa 
Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kłodzku. Tematyka 
konkursu to zasady zdrowego stylu życia, profilaktyka 
alkoholowa i pierwsza pomoc przedmedyczna. 
    W tegorocznej edycji wzięło udział 10 szkół gimnazjalnych z 
powiatu kłodzkiego reprezentowanych przez trzyosobowe 
drużyny wraz z opiekunami.  Zwyciężyła drużyna z Zespołu 
Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Drużyna z naszej szkoły w 
składzie Małgorzata Cygan, Katarzyna Łanucha i Wojciech 
Ramza zdobyła 5 miejsce.  
    Organizatorzy Konkursu, p. I. Kolczyńska, p. E. Waszak, p. 
D. Jaworek i p. W. Kaczmarek, dziękują Gminie Stronie Śl., za 
ufundowanie nagród dla każdego uczestnika oraz Radzie 
Rodziców ZSS w Stroniu Śl., za pomoc w organizacji konkursu. 
Dziękujemy też Komisji Konkursowej - p. Danielewicz z PSSE w 
Kłodzku, p. U. Łączyńskiej-Ramza i p. G. Łanucha, za pomoc 
merytoryczną w zakresie udzielania I pomocy. 
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Dnia 7 maja 2014r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Polanicy Zdr. odbyły się ćwiczenia strzeleckie klas IM oraz IIM. Uczniowie mieli 
okazję sprawdzić, a niektórzy poprawić  swoje umiejętności w tej dziedzinie. Najlepszy wynik osiągnęli: Tymoteusz Kalandik z liczbą 
87 pkt., Daniel Capaja 85 pkt. i Szymon Woźniak 85 pkt. 
Gratulujemy!           ZSP 

● 01.06.2014 Dzień Dziecka na sportowo. Miejsce: hala 
sportowa, tel. 74 8141 604, 

● 06.2014 Wernisaż Ceramiki Artystycznej. Miejsce - 
Wapiennik "Łaskawy Kamień" w Starej Morawie,  tel. 74 8141 
191, 

● 06.2014 Ekspresja Talentów, miejsce - Przedszkole Miejskie, 
tel. 74 8141 465, 

● 06.2014 Piknik Rodzinny, miejsce - Przedszkole Miejskie, tel. 
74 8141 465, 

● 07.06.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego" Nowy Gierałtów, 
miejsce - plac spotkań, godz.12-14 tel. 74 8142 499, 

● 07.06.2014 Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa  SPP 
"Kryształ Stronie", miejsce: boisko Orlik, tel. 74 8141 604, 

● 08.06.2014 Spiningowe Zawody o Puchar Burmistrza 
Stronia Śląskiego, miejsce - Zalew w Starej Morawie, 
organizator - PZW Stronie Śląskie, tel. 605745966 

● 08.06.2014 zawody wędkarskie dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka, miejsce - stawy miejskie, organizator - PZW Stronie 
Śląskie, tel. 605745966, 

● 14.06.2014 Śmiech to Zdrowie, miejsce - Park Miejski w 
Stroniu Śląskim, organizator - CETiK, tel. 74 8 143 205, 

● 06.2014 Festyn św. Jana na Gierałtowie, miejsce - Nowy 
Gierałtów, organizator - Parafia w Nowym Gierałtowie, tel. 74 
8 141 212, 

● 14.06.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego" Nowy Gierałtów, 
miejsce - plac spotkań, godz.12-14 tel. 74 8142 499, 

● 14/15.06.2014 Mistrzostwa Stronia Śląskiego Turniej 
Tenisa Ziemnego o Puchar Prezesa Hotelu Morawa i Czarnej 
Góry, miejsce - korty Hotel Morawa, organizator - Hotel 
Morawa i Jerzy Rapacz, tel. 606241263, 

● 21.06.2014  "Jarmark Produktu Lokalnego" Nowy Gierałtów, 
miejsce - plac spotkań, godz.12-14, tel. 74 8142 499, 

● 21/22.06.2014 Puchar Polski DH, miejsce - Czarna Góra 
Sienna, organizator - Park Rowerowy, tel. 889 175 806, 

● 21/22.06.2014 wycieczka na Pradziada (Czechy), 
organizator - Stowarzyszenie "Złoty Kasztan", tel. 74 8141 
112, 

● 28.06.2014 "Jarmark Produktu Lokalnego" Nowy Gierałtów, 

miejsce - plac spotkań, godz.12-14 tel. 74 8142 499, 
● 29.06.2014 wycieczka rowerowa z cyklu "Gmina Aktywna z 

Natury - poznaj swoją okolicę", organizator - CETiK/SPA, tel. 
74 8143 242, 

● 06/07.2014 Amatorska Liga Piłki Nożnej, miejsce - boisko 
Orlik w Stroniu Śląskim, organizator - Jerzy Rapacz/SPA, tel. 
606 241 263. 

 
Ponadto: 
● warsztaty kabaretowo - satyryczne. 
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Z NOTATNIKA STRAŻNIKA  
● "ŚMIECH TO ZDROWIE" 

    Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim 
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stronie Śląskie oraz 
turystów w dniu 14 czerwca 2014r. do Parku Miejskiego na 
imprezę pn. "ŚMIECH TO ZDROWIE", realizowaną w ramach 
projektu pn. POLSKO-CZESKA STACJA SZTUKA. 
    Rozpoczynamy od godz. 13.00. W programie m.in.: Przegląd 
Kabaretów Amatorskich, występ powarsztatowy grupy 
kabaretowej powstałej w CETiKu, "Dzieci Naszemu Miastu" - 
występy Przedszkolaków, dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz 
młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych, występy Kabaretu 
"Made in China", Kapeli z "Ulicy Hutniczej", gwiazdą wieczoru 
będzie zespół "Horyzont" ponadto karaoke, a na zakończenie 
dyskoteka. 
Ok. godz. 16.00 odbędzie się uroczyste wręczenie 
odznaki honorowej za zasługi dla Gminy Stronie Śląskie. 
Informacja o szczegółach dostępna jest pod numerem telefonu 
74 8143 205   Paweł Dywański, CETiK 

 

    W miesiącu kwietniu 2014 r. strażnicy miejscy udzielili 10 
pouczeń za wykroczenia porządkowe oraz 7 za wykroczenia 
drogowe. W okresie tym nałożyli również 11 mandatów karnych za 
wykroczenia porządkowe i 4 za wykroczenia drogowe. 
    Strażnicy miejscy dokonali 17 patroli rejonów szkół  pod kątem 
bezpieczeństwa, pobytu uczniów na lekcjach oraz palenia tytoniu 
na terenie szkoły i w jej sąsiedztwie. Kontrolowali także w 
godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta.  
    W ramach współpracy z placówkami oświatowymi w naszej 
gminie przeprowadzono pogadanki połączone z prezentacją 
multimedialną:  
● 07 i 08.04.2014r. w Zespole Szkół Samorządowych z młodzieżą 

gimnazjalną na temat „Bezpieczny internet, bezpieczeństwo w 
sieci”, 

● 23 i 24.04.2014r. w Zespole Szkół Samorządowych z młodzieżą 
gimnazjalną i licealną na temat „Narkotyki i dopalacze”, 

● 24.04.2014r. w Bolesławowie z młodzieżą w trakcie trwania 
obozu przyrodniczego na temat „Bezpieczne spędzanie czasu 
wolnego oraz pierwsza pomoc z ćwiczeniami praktycznymi”. 

    Funkcjonariusze udzielili 13 asyst dla Policji, 1 dla Pogotowia 
Ratunkowego, 2 asysty dla pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz 1 dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. 
    W ramach współpracy z Placówką Straży Granicznej w Kłodzku 
przeprowadzili w dniu 01.04.2014 r. kontrolę przewoźników 
trudniących się wywozem drzewa z lasu pod kątem 
nieprzestrzegania znaków ograniczających tonaż pojazdów. W 
trakcie trwania działań pouczyli 1 kierowcę, 2 kolejnych ukarali 
wysokimi mandatami i punktami karnymi. 
    W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób 
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W związku z 
puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 4 osoby a 1 właściciela  
ukarali mandatem karnym. 
    W miesiącu kwietniu funkcjonariusze przyjęli 29 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
    W dniu 11.04.2014 r. funkcjonariusz Straży Miejskiej 
przeprowadził szkolenie dla pracowników Urzędu Miejskiego z 
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W 
prezentacji i ćwiczeniach praktycznych uczestniczyli wszyscy 
pracownicy. 
    W miesiącu kwietniu 2014 r. odbyli wspólnie z 
funkcjonariuszami Policji 18 patroli, w trakcie których zwracali 
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na 
terenie całej gminy w tym parkingów w rejonie Kletna (Jaskinia 
Niedźwiedzia i Kopalnia Uranu). Podczas patroli podejmowali 32 
interwencje porządkowe, 1 osobę nietrzeźwą odwieźli do miejsca 
zamieszkania oraz zabezpieczali rejon kolizji w Strachocinie. 
 Strażnicy miejscy wykonali łącznie 44 patrole z czego 32 
pieszo i 12 samochodem. 
  Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej  
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU  
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO  

    W miesiącu kwietni 2014 roku odbyło się 8 spotkań Grupy Wsparcia 
dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu 
uczestniczyło 8-9 osób, udzielono 11 porad. Spotkania Grupy Wsparcia 
odbywają się systematycznie w każdy poniedziałek i środę, w godzinach 
od 17.00 – 20.00.  
● W każdy wtorek miesiąca w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  

w godzinach od 17.00 do 20.00 mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie 
mogą korzystać z poradnictwa w zakresie  problemu uzależnień oraz 
przeciwdziałania  przemocy domowej.  

● W ramach działań Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego 
funkcjonuje Telefon Zaufania  698908002: od poniedziałku do środy 
w godzinach 17.00 do 20.00 . Można uzyskać tu informacje dotyczące 
możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej, przemocy 
domowej, leczenia odwykowego, porad prawnych. 

 

Uzależnienie chorobą emocji 
 

    W  mojej pracy z osobami uzależnionymi często słyszę pytanie: 
„Dlaczego nie potrafiłem dostrzec problemu wcześniej? Dlaczego dopiero 
dziś? Dlaczego jest tak trudno”? 
    Najczęściej to właśnie osoby z otoczenia dają sygnały pijącemu, 
informują go o narastającym problemie. On pozostaje jednak w 
przekonaniu, że ma nad tym pełną kontrolę, że kiedy zechce, przestanie. 
Podaje wówczas przykład, że kiedyś potrafił przez dwa lata nie pić, a 
potem jeszcze  przez rok. Trudno połączyć mu w całość fakty, że po 
każdej takiej przerwie wraca do picia, niszczy to, co naprawił. 
Postępująca degradacja powoduje, że przerwy są coraz krótsze, że ta 
dwuletnia przerwa była tak naprawdę wiele lat temu…  Każda taka 
przerwa jest jednak świadectwem starań w kierunku radzenia sobie z 
piciem. Dlaczego więc, mimo chęci zaprzestania, osoba wraca do  
niszczącego zachowania? 
    W miarę rozwoju uzależnienia pojawiają się zniekształcenia w sferze 
poznawczej, emocjonalnej, postępują zmiany osobowości. W 
poprzednim odcinku omówiłam krótko przejawy Mechanizmu Iluzji i 
Zaprzeczeń. To najbardziej widoczne przejawy obrony prawa do  picia, 
brania czy grania. Aktywność tych obron powoduje, że rozmowa o 
ponoszonych stratach w wyniku nadużywania substancji, o 
konsekwencjach rodzinnych (rozpad rodziny), zawodowych (utrata 
pracy) przebiega na poziomie powierzchownym. Nawet te najtrafniejsze 
argumenty, trafiające do „duszy” uzależnionego po krótkim czasie są 
odrzucane, minimalizowane, zracjonalizowane. W to miejsce uzależniony 
buduje własną rzeczywistość. Pozwala mu to nie dopuścić do 
świadomości obrazu szkód, pozwala trwać w chorobie. To dlatego 
właśnie trwa  w przekonaniu, że pije, bo nie ma pracy, że pije , bo żona 
jest…, że pije tylko okazjonalnie, bo ma takie towarzystwo, bo nie radzi 
sobie z synem, bo nie może spać. I tak bez końca.  
    Drugim ważnym mechanizmem utrudniającym podjęcie leczenia jest 
Mechanizm Nałogowego Regulowania Emocji. Wieloletnie picie 
alkoholu utrwala schemat radzenia sobie z emocjami – picie pozwala 
osiągnąć chwilową ulgę, odurzenie, znieczulenie. Mechanizm ten ściśle 
powiązany jest z objawami choroby, m.in. głodem alkoholowym, 
zaburzeniem kontrolowania picia i zachowań za tym idących, 
przeżywanie zespołu odstawiennego, zmianą tolerancji, zmianą i 
zaniedbywaniem dotychczasowych form życia i  zainteresowań. W 
sytuacji wzrostu napięcia, przeżywanych przykrych uczuć lub euforii 
sięga po alkohol, który pozwala osiągnąć stan pozytywnego 
samopoczucia, a przynajmniej  zmniejszyć przeżywany dyskomfort. To 
dlatego nawet dwuletnia przerwa  kończy się powrotem do 
degradującego picia.  
    W czasie trwania nawet tak długiej przerwy w człowieku nie zmienia 
się nic. Nie zmienia się myślenie, odczuwanie i zachowanie. Bo to, że 
osoba nie pije, oznacza, że nie wlewa do ust alkoholu, ale nic poza tym. 
Nadal przebywa w towarzystwie pijących, tak samo się zachowuje jak  

wtedy, kiedy pił. Boryka się ze złością, poczuciem upokorzenia, wstydu, 
krzywdy, wyobcowania. Nie rozumie dlaczego pomimo, że nie pije, nie jest 
mu lepiej. Wszyscy wokoło mówili mu, że wystarczy tylko przestać pić, a 
wszystko się ułoży. A tu okazuje się być inaczej. Często źle. Przeżywa  
mnóstwo emocji, których nie rozumie, nie potrafi sobie z nimi poradzić. 
Oczekuje nagród, dostaje cierpienie i niezadowolenie. 
     Wówczas osoba stwierdza, że nie o to chodziło. Kwestią więc czasu jest 
powrót do starych zachowań. Nasila się działanie Mechanizmu Iluzji i 
Zaprzeczeń.  W efekcie -  zapija w przekonaniu, że ktoś go zdenerwował, 
że namówili go koledzy, że  nikt go nie rozumie…  Dlatego tak ważne jest, 
by podjąć leczenie w postaci odbycia terapii odwykowej.  Wiele 
uzależnionych  osób nie chce o tym słyszeć, bo 
decyzja o terapii staje się świadectwem choroby.  
Wstydzą się etykiety osoby uzależnionej.  
    Ktoś, kto szmat swojego życia stracił na piciu 
alkoholu może przeżywać lęk przed zmianą. To 
oczywiste, bo jak żyć bez alkoholu? Z jednej strony 
pragnie tego, wierząc, że kiedy zechce, to przestanie 
pić, z drugiej- nie ma nawet pomysłu jak to uczynić i 
co z tym zrobić.  
    Trwanie w chwilowej abstynencji nie jest 
leczeniem. Warto jest uczynić coś więcej, nauczyć się, 
jak żyć lepiej. Żeby życie odzyskało barwy i smak, 
żeby znowu stało się radością. Warunkiem jest 
podjęcie leczenia w ośrodku odwykowym.  W 
uzależnieniu - leczeniem jest terapia, a lekarzem 
terapeuta. Uzależnienie jest bowiem chorobą emocji. 
Nie ma na to tabletek. Trzeba nauczyć się o sobie, o swoich uczuciach. 
Uświadomić sobie swoje pragnienia i wartości, które pogubione zostały w 
czasie picia alkoholu. Trzeba nauczyć się radzenia sobie ze stresem, 
przykrościami, z bólem, samotnością. Nikt nie obiecuje, że to łatwe. 
Wymaga wyrzeczeń, cierpliwości i odpowiedzialności. Ale jest możliwe. 
Terapia oferuje możliwość powrotu do kontrolowania siebie, swojego życia, 
uczuć i zachowań. 
    W następnym odcinku napiszę o trzecim, ważnym w uzależnieniu 
Mechanizmie Rozproszonego i Rozdwojonego Ja.  
   mgr  Elżbieta Kordas, pedagog 
   Specjalista Psychoterapii Uzależnień 
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SPRAWOZDANIE Z „TURNIEJU O PUCHAR 
SZERYFA” W PIŁCE NOŻNEJ 2014 

AMATORSKA ORLIK LIGA 

ZŁOTE SIOSTRY WĘGRZYN –  
ZWYCIĘŻCZYNIE MISTRZOSTW POLSKI 

    Animatorzy Orlika przy ul. Sudeckiej 
w Stroniu Śląskim zapraszają chętne 
drużyny do wzięcia udziału w 
„Amatorskiej Orlik Lidze” piłkarskich 
drużyn 7 osobowych. Spotkanie 
organizacyjne odbędzie się 12 czerwca 
br. o godz. 17.00, na Orlik-u przy ul. Sudeckiej. Regulamin ligi 
dostępny jest na stronie www.jaskinianiedzwiedzia.pl  w zakładce 
„kompleks sportowo-rekreacyjny” oraz u Animatorów Orlika w 
godzinach ich pracy. Kontakt: Łukasz Czapnik tel. 606 341 722. 
  Ze sportowym pozdrowieniem, Animatorzy Orlika 

    Dnia 3 maja 2014 przy ulicy Sudeckiej w Stroniu Śląskim na 
boisku „Orlik” odbył się „Turniej o puchar Szeryfa” w piłce nożnej. 
Pomimo niesprzyjającej pogody, na rozpoczęciu sportowej 
imprezy stawiło się ponad 44 zawodników. 
    Piłkarze rywalizowali w drużynach złożonych z sześciu 
zawodników + bramkarz. 
Spotkania  rozgrywane były systemem “każdy z każdym”. O 
rozstawieniu końcowym miejsc decydowała większa ilość 
zdobytych punktów. Za wygrany mecz  drużyna otrzymywała 3 
pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt. 
    Najlepsza okazała się drużyna „Oldbojów” z kapitanem Jerzym 
Rapaczem na czele, pokonując rywali we wszystkich spotkaniach. 
Drugie miejsce po zaciętym i wyrównanym boju, który 
rozstrzygnął  się dopiero po rzutach karnych zdobyła drużyna 
„Termitów” z kapitanem Maciejem Śliwą, trzecie miejsce 
przypadło drużynie „Orlik Lądek Zdrój” pod przywództwem Adama 
Bednarza. Uczestnicy turnieju podeszli do zawodów z ogromnym 
zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej. 

 Poniżej tabela wyników spotkań: 

    Turniej zakończył się w przyjaznej atmosferze i  duchu 
sportowej rywalizacji . 
Zwycięska drużyna w składzie: Jerzy Rapacz, Tomasz Olszewski, 
Bartosz Kuziel, Wojciech Woś, Krzysztof Piechnik, Tomasz 
Wietrzychowski, Marcin Kuziel, Patryk Zadrożny, Feliks Czapiga, 
Daniel Maciejski otrzymała puchar „Szeryfa”, wszystkim drużynom 
zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. 
    Organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim uczestnikom i 
zaprosić  mieszkańców gminy do korzystania z obiektu 
sportowego jakim jest Orlik przy ulicy Sudeckiej. 
Do zobaczenia na Orliku! 
  Ze sportowym pozdrowieniem, Animatorzy Orlika 

 1. 
  

2. 
  

 3. 
  

 4.  5. 
  

 PUNKTACJA 
I WYNIK 

 1. OLDBOJE 
  

  8-1  5-0  5-1  6-0 12 PKT 
1 MIEJSCE 

 2. PIJANI 
POWIETRZEM 

 1-8    0-5  2-0  0-3 3 PKT 
4 MIEJSCE 

 3. ORLIK 
LĄDEK ZDR. 

  

 0-5  5-0    1-0  3-3 7 PKT 
3 MIEJSCE 
(rzuty karne) 

 4. FORZA 
STRONIE ŚL 

 1-5  0-2  0-1    2-9 0 PKT 
5 MIEJSCE 

 5 .TERMITY 
 

 0-6  3-0  3-3  9-2   7 PKT 
2 MIEJSCE 
(rzuty karne) 

    Anna i Katarzyna Węgrzyn (obie zawodniczki UKS MLKS 
Śnieżnik Stronie Śląskie) potwierdziły swoją zdecydowaną 
dominację w kategorii młodziczek zdobywając wszystkie możliwe 
złote medale podczas Indywidualnych i Drużynowych 
Mistrzostw Polski Młodzików i Młodziczek, które odbyły się 
w Radomiu w dniach 14-18.05.2014 r. Bliźniaczki wywalczyły 
wspólnie tytuły mistrzowskie w grze drużynowej i podwójnej oraz 
spotkały się w finale gry pojedynczej, w którym lepsza okazała się 
Ania pokonując Kasię 3:2.  
    Na zdjęciu, w centrum trener Leszek Kawa, po lewej Ania i 
Katarzyna, po prawej stronie, zawodniczki Klubu Tenisa 
Stołowego MOKSiR Zawadzkie wraz ze swoją trenerką - jedną z 
najlepszych trenerek tenisa stołowego w Europie, Rosjanką, Panią 
Martą Lityńską (niegdyś trenerką kadry Polski). Wraz ze swoimi 
podopiecznymi, Pani Marta Lityńska wielokrotnie brała udział w 
turniejach organizowanych przez UKS MLKS Śnieżnik w Stroniu 
Śląskim. 
    Relacja z imprezy na www.dozts.pl – oficjalnej stronie 
Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego oraz na 
www.pzts.pl – oficjalnej stronie Polskiego Związku Tenisa 
Stołowego. 
   Leszek Kawa, UKS MLKS Śnieżnik 

PÓŁFINAŁY „MINI OLIMPIC GAMES”  
W STRONIU ŚLĄSKIM!  

    Z przyjemnością informujemy, że 8 czerwca br. w hali sportowej przy ulicy Kościuszki w 
Stroniu Śląskim odbędą się półfinały ogólnopolskiego Turnieju Mini Olimpic Games, 
organizowane pod egidą Polskiego Związku Tenisa Stołowego w Warszawie. Podczas turnieju 
będą zmagać się zawodnicy z kilku województw. Ogólnopolski półfinał odbędzie się w Stroniu 
Śląskim dzięki staraniom trenera UKS MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie – Pana Leszka Kawy. 
Serdecznie zapraszamy na halę sportową!  
Stwórzmy wspaniałą sportową atmosferę dla zawodników i gości zaproszonych na turniej! 
     Monika Ciesłowska, UM Stronie Śl. 

 



    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: 3, 17 czerwca oraz 8, 
22 lipca.  
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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. 

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

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! 

 

Radni Rady Miejskiej - Magdalena Laskowska,  

Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, 
 zapraszają w sprawach samorządowych do Biura przy  

ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)   
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700. 
 3 czerwca 2014 roku dyżur w biurze pełni Wiesław Ryczek. 

Biuro Radnego Ryszarda Wiktora ul. Żeromskiego 6B, 
czynne w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600-1700, 

ostatni poniedziałek miesiąca 900 - 1000. 

Biuro Radnego Jerzego Węgrzyna czynne w każdy pierwszy,  
drugi i trzeci poniedziałek miesiąca, od godziny 1700 do 1800 przy  

ul. Krótkiej 3b w Stroniu Śląskim.  
 W nagłych sprawach dotyczących mieszkańców,  

proszę o kontakt pod nr 607-552-713.  

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

    Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży 
funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 w każdy 
czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00.  
Prowadzony jest przez Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733 
/608 064 771). 

SPOTKANIE  PRAWNE 

    Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Ryszard WIKTOR, 
Wiesława CZERWIŃSKA, Gabriela JANISZEWSKA, 
Cyprian NAJDUCH, Wiesław RYCZEK, Magdalena 
LASKOWSKA i Zdzisław PAKUŁA, organizują bezpłatną 
podstawową obsługę prawną- doradztwo dla mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie. Porad udzielać będzie adwokat z 
Kancelarii Prawnej w Nysie. 
    Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek 
miesiąca w godzinach 15.30-16.30: 
● dnia 02 czerwca 2014 r. w Biurze Radnego  

ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim,  
● dnia 07 lipca 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31 

(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna). 
    Terminy i miejsce kolejnych dyżurów podawane będą w 
Nowinkach Strońskich. 
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe udzielania 
porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty z biurem radnego 
tel. 601 259 900. 
 
    Jednocześnie informujemy, że w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca w godz. 11.00-12.00 będą udzielane 
podstawowe informacje z zakresu ZUS  /świadczenia 
ZUS-owskie/ w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu 
Śląskim. Informacji udzielać będzie osoba kompetentna.  
Ze względu na 1-godzinne ograniczenie czasowe 
udzielania porad, zaleca się uzgadniać planowane wizyty 
z biurem radnego tel. 601 259 900. 


