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PRZETARGI

Burmistrz Stronia Śląskiego w
dniu 24.06.2014 r. w Warszawie
odebrał nagrodę za zajęcie I
8,5 MLN ZŁ DOTACJI Z
UNII EUROPEJSKIEJ NA
miejsca
jako
najlepszy
KANALIZACJĘ
włodarz w Polsce w kategorii
gmin miejsko-wiejskich, oraz
nagrodę
za
zajęcie III
MIĘDZYGMINNE
miejsca przez Gminę Stronie
ZAWODY SPORTOWOŚląskie jako najlepszego
POŻARNICZE
samorządu w Polsce w
kategorii
gmin
miejskowiejskich.
AKTYWNI Z NATURY
Organizatorem rankingu była
redakcja Dziennika Gazety
Prawnej, która po raz drugi rozstrzygnęła Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Ideą
konkursu było wybranie najlepszego włodarza i samorządu w miastach powyżej 100 tys. ULOTKI O GMINNYCH
mieszkańców i do 100 tys. mieszkańców, w gminach miejsko-wiejskich oraz w gminach
SZLAKACH PIESZYCH
wiejskich.
Ranking powstał na podstawie ankiet, które wypełniali przedstawiciele miast,
samorządów i gmin. Gazeta
WIZYTA PARTNERSKA
opierała się przede wszystkim na
W GMINIE CHODZIEŻ
uzyskanych odpowiedziach, a nie
na danych statystycznych.
Pytano m.in. o działalność w
LETNIA ODSŁONA AKCJI
zakresie
inwestycji
„WEŹ PARAGON”
strukturalnych, ochrony
środowiska oraz turystyki, sportu
i rekreacji. Respondenci mogli
WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
też odpowiedzieć na pytania o
kontakty z mieszkańcami,
u ł a t w i e n i a
d l a
WYPRAWKA SZKOLNA
niepełnosprawnych
czy
2014/2015
za pob ie gan ie be zdo mności
zwierząt.

DOSTOJNI JUBILACI
W
imieniu
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Dostojnym
J u b i l a to m P a ń s twu B a rb a r z e i
Januszowi Rejterada Burmistrz Stronia
Śląskiego w miesiącu kwietniu 2014 r.
złożył serdeczne życzenia z okazji 50 lecia pożycia małżeńskiego oraz
odznaczył małżonków medalami za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Serdecznie gratulujemy Państwu
Rejterada tak wspaniałej rocznicy i
życzymy zdrowia na dalszej drodze
wspólnego życia.
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PRZETARGI
Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na n/w nieruchomości, stanowiące własność Gminy Stronie Śląskie:
Lp.

Położenie

Nr i pow.
działki
w ha

Księga
wieczysta
KW Nr

1.

Stara Morawa

279/24
0,2165

SW1K/000
74498/5

2.

Stara Morawa

279/25
0,1926

SW1K/000
74498/5

3.

Stara Morawa

279/38
0,2192

SW1K/000
74499/2

4.

Stara Morawa

279/39
0,1874

SW1K/000
74499/2

5.

Stara Morawa

279/40
0,1689

SW1K/000
74499/2

6.

Stara Morawa

279/44
0,3164

SW1K/000
74499/2

7.

Stara Morawa

279/46
0,2491

SW1K/000
74499/2

8.

Stara Morawa

279/71
0,3494

SW1K/000
74506/5

9.

Stara Morawa

279/72
0,4132

SW1K/000
74506/5

Opis nieruchomości

Nieruchomości niezabudowane wchodzące
w skład kompleksu kilkudziesięciu działek,
stanowiących zespół rekreacyjnousługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika retencyjnego,
położonego ok. 1,5 km od Stronia Śląskiego. Dostęp komunikacyjny-działki położone
są przy planowanej drodze dojazdowej.
Sąsiedztwo - niewielka odległość ok. 600
m od zbiornika retencyjnego, stanowiącego lokalne kąpielisko z wydzielonym molem i pomostami. W centralnej części
zbiornika zlokalizowana jest wieża widokowa o wysokości 14 m nad poziomem lustra wody. Teren między planowaną promenadą a linią brzegu przeznaczony jest
na pole biwakowe, miejsce plażowania,
boisko sportowe, liczne miejsca parkingowe oraz ścieżki i alejki spacerowe.

Cena
wywoławcza w
przetargu w
PLN netto

Kwota
wadium w
PLN

69 000,00
3 500,00
+ należny podatek VAT
62 000,00
3 100,00
+ należny podatek VAT
61 000,00
3 100,00
+należny podatek VAT
62 000,00
3 100,00
+należny podatek VAT
55 000,00
2 800,00
+ należny podatek VAT
85 000,00
4 300,00
+ należny podatek VAT
76 000,00
3 800,00
+należny podatek VAT
170 000,00
8 500,00
+ należny podatek VAT
199 000,00
10 000,00
+ należny podatek VAT

Termin
przetargu
Godz.
22.08.2014
10:00
22.08.2014
10:30
22.08.2014
11:00
22.08.2014
11:30
22.08.2014
12:00
22.08.2014
12:30
22.08.2014
13:00
22.08.2014
13:30
22.08.2014
14:00

Warunki przetargu :
1. Przetargi odbędą się w dniu 22.08.2014 r. od godz. 10:00 – 14:30 (co 30 minut wg. kolejności działek) w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna).
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z dopiskiem „Przetarg-działka nr ….” gotówką lub
przelewem najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2014 r. na konto Gminy Stronie Śląskie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/
Stronie Śląskie 10 95880004 0000 1850 2000 0020 - za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy. Wadium
wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez Oferenta
od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.
3. Koszty zawarcia aktu notarialnego i koszty wieczystoksięgowe w całości ponosi nabywca.
4. Szczegółowych informacji o ww. nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 - Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich - pok. nr 12 (tel.74 811-77-15 lub 41).
Gmina Stronie Śląskie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
informuje, iż nadal realizuje II część projektu systemowego pod nazwą
Projekt systemowy pn. Pokieruj swoim życiem, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„POKIERUJ SWOIM ŻYCIEM” na lata 2013-2014.
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego
W bieżącym roku, w ramach projektu 8 uczestników brało udział w zajęciach Kapitał Ludzki
z doradcą zawodowym, podczas których zostali oni wyposażeni w wiedzę z
zakresu aktywnego poszukiwania pracy. W chwili obecnej trwają kursy: „Prawa jazdy kat. B”; „Kucharz małej gastronomii z
elementami cateringu i obsługi przyjęć okolicznościowych” oraz „Monter-składacz okien”.
W kolejnych miesiącach zaplanowano realizację zajęć z psychologiem oraz kursy:
dla kobiet „Opiekunka osób starszych”, dla mężczyzn „Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi” oraz dla wszystkich
uczestników projektu kurs „ABC działalności gospodarczej z elementami rachunkowości”.
Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych oraz szans na rynku pracy 16 osób (po 8 osób
w każdym roku) zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej będących świadczeniobiorcami pomocy
społecznej z terenu Gminy Stronie Śląskie.
W naszej ocenie efektywnie przebiega zaplanowana realizacja projektu. Życzymy uczestnikom wytrwałości w dążeniu do podniesienia
Joanna Biczysko – Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
swoich kwalifikacji zawodowych.

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
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8,5 MLN ZŁ DOTACJI Z UNII EUROPEJSKIEJ NA KANALIZACJĘ
Około tysiąca mieszkańców Stronia Śląskiego i Kletna zostanie
podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Budowę 12 km sieci umożliwi
blisko 8,5 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.
W Stroniu sieć powstanie na osiedlu Morawka przy ulicach:
Kościuszki, Morawka, Świerczewskiego i Nowotki. Prawie 800
mieszkańców z ulicy Sudeckiej zyska także 2,4 km sieci wodociągowej.
Potwierdzenie finansowego wsparcia z Programu Infrastruktura i
Środowisko (POiŚ) na nowe inwestycje przekazał prezes zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał burmistrz Stronia
Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz. Wartość całego zadania to ponad 14,7
mln zł. Uczestnikiem spotkania był także Jerzy Ignaszak, zastępca
prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.
Źródło: WFOŚiGW

MIĘDZYGMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
2 1
c z e r w c a
w
Trzebieszowicach odbyły się
gminne zawody sportowopożarnicze. W ramach
niniejszych zawodów została
powołana przez Komendanta
Powiatowego PSP w Kłodzku
komisja sędziowska w składzie:
przewodniczący A. Budnik oraz
c z łon ko w ie: A . M en del,
P. Dębski, M. Szkwarek,
Ł. Litkowiec, M. Wyrwich,
K. Janik, P. Iwański.
W z aw o dac h s po r t ow o pożarniczych wzięły udział
jednostki
OSP,
które
odpowiednio zajęły miejsca:

GRUPA I - kobiety

GRUPA I - mężczyźni

Jednostka

Czas - łączny

Miejsce

1. MDP Trzebieszowice

89,03 s

I

GRUPA II - chłopcy 15 - 18 lat

Jednostka
1. OSP Trzebieszowice

Czas - łączny

Miejsce

82,21 s

I

Gmina Stronie Śląskie

Czas - łączny

Miejsce

2. OSP Stronie Śląskie

96,93 s

I

1. OSP Lądek Zdrój

100,51 s

I

3. OSP Stary Gierałtów

102,84 s

II

2. OSP Stronie Śląskie

110,38 s

II

4. OSP Bolesławów

105,98 s

III

3. OSP Radochów

112,52 s

III

4. OSP Bolesławów

113,15 s

IV

5. OSP Trzebieszowice

82,31 s

I

6. OSP Skrzynka

99,59 s

II

7. OSP Radochów

100,01 s

III

8. OSP Lądek Zdrój

101,44 s

IV

Jednostka

Jednostki OSP zaproszone
Jednostka
1. SDH Uchelna

Czas - łączny

Miejsce

110,32 s

——

Gmina Lądek Zdrój

CROSSFIT - ZAWODY DRUŻYNOWE, 2-3 SIERPNIA OD GODZ. 11.00, ZALEW W STAREJ MORAWIE
Tym razem Crossfit-erzy i CrossFit-erki z całej Polski pojawią się nad Zalewem w Starej Morawie (gm. Stronie Śląskie) by w wyjątkowych
okolicznościach przyrody zmierzyć się z klasycznymi workout-ami oraz ze specjalnie przygotowanymi na ta okazję WOD-ami oddającymi klimat i charakter Zalewu położonego w górskiej dolinie.
CrossFit to program treningu siłowego i kondycyjnego. Wykonanie ćwiczeń crossfit następuje w sposób intensywny, bez czasu na przerwę. W
crossfit ćwiczy się jednocześnie podnoszenie ciężarów, sprawność atletyczną, odporność. Wyrabia odporność krążeniową oraz oddechową,
siłę i wytrzymałość mięśni, rozciągliwość, szybkość, sprawność, psychomotorykę, równowagę i precyzję.
B. Birówka, SPA
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl
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AKTYWNI Z NATURY

DZIENNIK Z PODRÓŻY PO OKOLICY
STRONIA ŚLĄSKIEGO
W dniach 21-25 lipca 2014 na
antenie Radia Katowice, ok. godz. 8.50
prezentowane były krótkie reportaże
prezentujące walory turystyczne okolic
Stronia Śląskiego, czyli Masywu
Śnieżnika, Gór Bialskich i Gór Złotych. Treść nagrań można
odsłuchać pobierając pliki dostępne na stronie
www.stronie.pl (zakładka Aktualności). Dziękujemy
mieszkańcom naszej Gminy, którzy udzielili wypowiedzi do
reportażu oraz zespołowi Wataha, za udostępnienie swoich
nagrań. Mamy nadzieję, że audycje w Radio Katowice
zachęcą mieszkańców Górnego Śląska do częstszych wizyt w
naszej okolicy.

W miesiącu sierpniu na boisku Orlik powstała siłownia plenerowa w
skład której wchodzą urządzenia: orbitrek, wioślarz, wahadło,
rowerek,
biegacz,
twister,
steper,
podciąg
nóg.
Każde z urządzeń odpowiada za aktywność różnych partii ciała. I tak
np. orbitrek poprawia kondycję stawów, wzmacnia mięśnie nóg, stawy
biodrowe oraz ramiona; wahadło aktywizuje dolne części ciała i
wzmacnia kręgosłup, dodatkowo pomaga usprawnić zmysł
równowagi.
Na każdym z urządzeń jest informacja jak z niego korzystać i jakie
partie ciała aktywizuje.
Nowa siłownia cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców
oraz turystów. Ponadto lokalizacja urządzeń sprzyja kompleksowemu,
aktywnemu spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu w
bezpośrednim sąsiedztwie zespołu boisk sportowych.
Zapraszamy w wszystkich do korzystania z siłowni plenerowej!

WAKACJE Z WĘDKĄ
Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież
interesującą się wędkarstwem, przyrodą i ekologią
na zajęcia w szkółce wędkarskiej. U nas poznasz
tajniki
wędkarstwa
podstawowego
i
zaawansowanego. Zajęcia odbywają się w każdy
piątek od godz. 16.00 na stawach w Stroniu
Śląskim pod okiem instruktorów. Zapewniamy
sprzęt do nauki wędkowania.
Tel. kontaktowy 602552151. Zainteresowanych
zapraszamy.

M. Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim

Z wędkarskim pozdrowieniem
Grzegorz Urbaniak - Prezes Koła

ULOTKI O GMINNYCH SZLAKACH PIESZYCH
Od 1 sierpnia br. w informacji turystycznej w
CETiKu, w PTTK-u oraz w Urzędzie Miejskim (pok.
11) dostępne będą ulotki o dwóch gminnych
szlakach pieszych oznakowanych w terenie w
ubiegłym roku: nr 1 „Wokół Stronia Śląskiego”
(pętla wokół naszego miasteczka, długość 7,3 km,
czas przejścia ok. 2 h) i nr 2 „Na Sedlo Peklo – w
kierunku Nyznerowskich Wodospadów” (start pod
kościołem w Bielicach, dojście i powrót tą samą
drogą, długość 11 km, czas przejścia w obie
strony: ok. 4 godz.).
Ulotki zawierają mapki przebiegu szlaków. Na
stronie
www.stronie.pl
(zakładka
Turystyka/zakładka Materiały do pobrania)
znajdują się wersje elektroniczne wszystkich
wydawanych
pr zez
G minę
mat eriałów
promocyjnych (pliki pdf).
Zachęcamy gestorów bazy turystycznej do
udostępnienia tego linku na swoich stronach
internetowych,
co
ułatwi
potencjalnie
zainteresowanym turystom dotarcie do informacji o
szlakach i atrakcjach naszej okolicy. Z góry
dziękujemy.
M. Ciesłowska, UM w Stroniu Śląskim
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl
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INFORMACJE
O JAKOŚCI WODY DO PICIA
I NA POTRZEBY GOSPODARCZE
Jakość wody pod względem fizyko – chemicznym

Lp.

Parametry

Jednostka

Wynik

Dopuszczalna
wartość
wg Rozporządzenia Ministra
Zdrowia

1.

Odczyn

-

7,1-7,7

6,5 – 9,5

2.

Przewodność
elektr. właściwa
Mangan (Mn)

µS/cm

82-90

<2500

<4,0

<50

3.

µg/dm3
3

4.

Żelazo (Fe)

µg/dm

<60,0

<200

5.

Mętność

NTU

0,20-0,26

<1

3

6.

Barwa

mgPt/dm

<5

<15

7.

Zapach

TON

<1

1–5

8.

Smak

TFN

<1

1–8

9.

Amonowy jon

mg/dm3

<0,05

<0,5

10.

Azotany (NO3-)

mg/dm3

<4,50

<50

11.

Azotyny (NO2-)

mg/dm3

<0,03

<0,5

Woda dostarczana do sieci wodociągowej
w Stroniu Śląskim posiada bardzo dobre
parametry fizyko – chemiczne, co obrazują
powyższe tabele. Woda jest badana
regularnie
przez
akredytowane
laboratorium na zlecenie ZWiK Sp. z o.o.,
oraz przez inspektorów Państwowej
Powiatowej
Stacji
Sanitarno
–
Epidemiologicznej.

WIZYTA PARTNERSKA W GMINIE CHODZIEŻ
W ramach podpisanego porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy naszymi gminami, w dniach 27-29 czerwca br. na
zaproszenie władz samorządowych Gminy Chodzież, delegacja ze Stronia Śląskiego wzięła udział w IX Powiatowej Wystawie Koni
Hodowlanych w Stróżowie. Na wystawie swoje konie prezentowali hodowcy z całego powiatu chodzieskiego. Ponadto w ramach wizyty
odwiedziliśmy lokalne firmy działające na terenie Gminy Chodzież: firmę Pana Eugeniusza Nawrockiego „KABLONEX” w Podaninie,
Browar Gontyniec w Kamionce, Zakład Produkcji Schodów i Drzwi Pana Kazimierza Żądło w Ratajach, Gospodarstwo Rybackie Pana
Eugeniusza Bogdana w Oleśnicy oraz Zakład Ceramiki „CERKAM” w Stróżowie. Wyjazd był bardzo udany i pełen atrakcji. Serdecznie
dziękujemy naszym Przyjaciołom z Gminy Chodzież za gościnę i
fantastycznie spędzony czas nad Notecią.
Dariusz Chromiec – Zastępca Burmistrza

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. (74) 811-77-11, fax. (74) 811-77-32, www.stronie.pl, e-mail: gmina@stronie.pl
Redaktor naczelny: Anna Sporek e-mail: promocja@stronie.pl
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WYCIECZKA DO ZOO
Dnia 14.06.2014 r. Sołtys i Rada Sołecka dla dzieci Sołectwa
Stronie Śląskie Wieś zorganizowała wycieczkę z okazji Dnia
Dziecka do Wrocławskiego ZOO.
Dopisała frekwencja oraz piękna pogoda. W drodze powrotnej nie
mogło zabraknąć wizyty w McDonald’s. Wszystkim wycieczka się
podobała.
Czesława Piechnik

LETNIA ODSŁONA AKCJI „WEŹ PARAGON”
Podczas tegorocznych wakacji wielu z Państwa odwiedzając
miejscowości turystyczne zauważy plakaty lub materiały
promocyjne ozdobione humorystycznym rysunkiem Andrzeja
Mleczki. Przedstawia on wielkiego królika i przerażonego
człowieka, którym towarzyszy hasło „Nie bądź jeleń – weź
paragon”.
● Co to takiego, zastanawiacie się zapewne?
Otóż, to prowadzona przez Ministerstwo Finansów w
miejscowościach wypoczynkowych całej Polski kampania
społeczna, ma na celu wzmocnić świadomość społeczną i wiedzę
o korzyściach płynących z posiadania paragonu. Wydanie
paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie
tylko dla kupującego, ale również dla wszystkich podatników.

● Dlaczego?
Ponieważ robiąc zakupy to my-nabywcy jesteśmy ostatni w
łańcuszku kupujący-sprzedający-kupujący i jako ostatni, płacimy
podatek VAT zawarty w cenie towaru. Ten podatek sprzedający
nam towar powinien zapłacić do urzędu.
● Kiedy mamy pewność że sprzedawca to zrobił?
Tylko wtedy, gdy „nabił transakcję na kasę” i wydał nam
paragon. Jeśli tych czynności nie wykonał, mamy prawo
upomnieć się o paragon a sprzedawca ma obowiązek nam go
wydać.
Zatem pamiętajmy, bierzmy paragony, gdyż:
1. Ułatwiamy sobie złożenie reklamacji.
2. Mamy możliwość porównania cen.
3. Wspieramy uczciwą konkurencję.
4. Mamy pewność, że nie zostaliśmy oszukani.
5. Zmniejszamy szarą strefę.
6. Dokładamy starań, żeby zapłacony przez nas w cenie
podatek trafił do budżetu państwa.

Mieszkańcy terenów turystycznych!
Sezon letni to dla jednych czas wypoczynku, dla innych czas
wytężonej pracy, dającej możliwość dodatkowego, zgodnego z
prawem zarobku.
Mieszkańcy
regionu
wypoczynkowego,
nieprowadzący
działalności gospodarczej, posiadający lokale mieszkalne lub
nadwyżki powierzchni mieszkalnej, mogą wykorzystać fakt
zamieszkiwania na terenie atrakcyjnym turystycznie i uzyskać
dodatkowe przychody – legalnie.
Osoby takie bowiem, w ramach tzw. „najmu prywatnego”,
mogą uzyskiwać dochody, które najkorzystniej jest opodatkować
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, według stawki
8,5%. Warunkiem skorzystania z takiej formy opodatkowania jest
złożenie
właściwemu
naczelnikowi
urzędu
skarbowego
oświadczenia o wyborze ryczałtu. W innym przypadku dochody
takie muszą być opodatkowane na zasadach ogólnych.
Należy jednak pamiętać, iż osoby uzyskujące w ciągu roku
przychody z „najmu prywatnego” winny złożyć takie
oświadczenie w terminie do 20-go, następnego miesiąca po
uzyskaniu pierwszego przychodu, a przychody rozliczać
miesięcznie lub kwartalnie.
Wybór ryczałtu i zgłoszenie do opodatkowania osiągniętego
przychodu, w ocenie specjalistów, jest decyzją właściwą i
rozsądną, która jednocześnie pozwoli uniknąć ewentualnych
sankcji karno-skarbowych oraz zainteresowania „życzliwych”
sąsiadów.
Jednocześnie informujemy, iż w okresie wakacyjnym kontrola
skarbowa będzie sprawdzała legalność prowadzonej działalności
gospodarczej oraz prawidłowość odprowadzania podatków przez
osoby wynajmujące pokoje i nieprowadzące działalności
gospodarczej.
Michał Karczmarek
Rzecznik prasowy Urzędu Kontroli
Skarbowej we Wrocławiu
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CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK „BRYLANT ”
Lato to czas, w którym wielu z nas wyjeżdża na urlopy, a
studenci i uczniowie mają wakacje. Jest to więc szczególnie
trudny okres dla służby krwi, ponieważ zapotrzebowanie na krew
nie zmniejsza się, a z powodu urlopów mniej osób zgłasza się do
jej oddania. W czasie wakacji wzrasta liczba wypadków, gdzie
niejednokrotnie potrzebna jest krew. Krwi nie może
wyprodukować żadne urządzenie. Może ona pochodzić tylko od
zdrowego dawcy – drugiego człowieka, który oddając krew
obdarowuje cząstką siebie inną osobę. Oddając krew ratujesz
życie i sprawiasz, że dzięki Twojej decyzji ktoś będzie mógł
obchodzić kolejne urodziny, przeżyć kolejne wakacje. Nie
przechodź obojętnie koło plakatów informujących o poborze krwi.
Odpowiednia stała rezerwa krwi to bezpieczeństwo dla
wszystkich, gdyż nigdy nie wiemy w którym momencie będziemy
zmuszeni sami lub nasi bliscy z niej skorzystać.
Krwiodawco - polecam uwadze treść komunikatu Narodowego
Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń
osobom szczególnie uprawnionym, w tym zasłużonym
honorowym dawcom krwi. Dotyczy to uprawnień do korzystania
poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej – sprecyzowano,
co dokładnie to „poza kolejnością” znaczy. Bliższe informacje
znajdują się na tablicach ogłoszeń przy ul Nadbrzeżnej 36 oraz
tablica przy siedzibie klubu.
● 4 lipca byliśmy w Dzierżoniowie na obchodach X – Lecia
Stowarzyszenia Pomocy Honorowym Dawcom Krwi.
● 9 lipca w Kłodzku odbyło się Posiedzenie Zarządu Rady
Rejonowej Polskiego Czerwonego Krzyża. W zebraniu uczestniczył
Dyrektor Zarządu Okręgowego PCK Wrocław, który poinformował,
że jeszcze w tym miesiącu zostaną rozstawione kontenery PCK na
odzież używaną na terenie Stronia Śląskiego, my natomiast nadal
zachęcamy mieszkańców do przynoszenia odzieży używanej do
punktu konsultacyjnego PCK przy ul. Kościuszki lub
powiadomienie telef. wówczas my odbierzemy osobiście nr tel.
782 718 022 lub 607 448858.
● 9 sierpnia na boisku „Orlik” w Stroniu Śląskim odbędzie się
trójmecz piłkarski pomiędzy drużynami HDK im. Zbyszka
Iwanickiego przy Urzędzie Miasta Kudowa Zdrój, drużyna HDK
przy Placówce Straży Granicznej w Kłodzku oraz nasza drużyna
HDK „Brylant” Stronie Śląskie. Serdecznie zapraszamy
krwiodawców kibiców oraz sympatyków krwiodawstwa. Mecz
odbędzie się o godz. 15°°.
● 2 sierpnia delegacja naszego klubu wraz ze Sztandarem
uczestniczyć będzie w obchodach 20 lecia humanitarnej
działalności Klubu HDK – PCK „Lubonianka ” w Luboniu.
Jacek

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
1. Angielski dla dzieci w bibliotece.
Biblioteka Miejska zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na
bezpłatny, e-learningowy kurs języka angielskiego
funenglish.pl. Dzieci mogą korzystać z kursu samodzielnie
– potrzebny jest im tylko komputer z dostępem do
Internetu.
Kurs składa się z kilkuset filmów, piosenek, edukacyjnych
gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. Łączy naukę z zabawą dzięki czemu dzieci szybko zdobywają kolejne umiejętności
językowe. Internetowy kurs funenglish.pl jako pierwszy w Polsce

otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Od 2011 roku jest bezpłatnie udostępniany bibliotekom
publicznym. Wystarczy, że dzieci będą uczyły się dwa razy w
tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy
można było zobaczyć pierwsze efekty nauki. Biblioteka otrzymała
dostęp do kursu dzięki udziałowi w trzeciej edycji projektu
„FunEnglish w bibliotece”, prowadzonego przez firmę Funmedia,
we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego.
2. Kiermasz Taniej Książki.
Dnia 14 czerwca w trakcie imprezy „Śmiech to zdrowie”
pracownice Biblioteki Miejskiej sprzedawały książki pochodzące z
darowizn. Kapryśna pogoda i strugi deszczu nie wystraszyły
miłośników literatury - książki, w bardzo atrakcyjnych cenach,
cieszyły się dużym powodzeniem.
3. Wakacje w bibliotece.
W sierpniu serdecznie zapraszamy dzieci na zajęcia plastyczno
– teatralne. Podczas warsztatów będziemy m.in. malowali
tekturową twierdzę, która posłuży nam za scenografię
w przedstawieniu. Będzie się działo!
Alicja Witczak – Biblioteka Miejska

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015
UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS
II, III, VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ,
I KLAS III SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ
ORAZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania zakupu podręczników
szkolnych i materiałów dydaktycznych. Warunkiem uprawniającym
do skorzystania z ww. pomocy jest dochód 539 zł. i niższy na osobę
w rodzinie oraz dowód zakupu podręczników (faktura, rachunek,
paragon)
Dla uczniów klas II, III SP oraz uczniów niepełnosprawnych klas II,
III SP i gimnazjum - kwota do 225 zł.
Dla uczniów klas VI oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI kwota do 325 zł.
Dla uczniów klas III oraz uczniów niepełnosprawnych liceum
ogólnokształcącego i technikum - kwota do 445 zł.
Dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum - kwota do 350 zł.
Wnioski będą przyjmowane w pierwszym tygodniu września br. w
sekretariatach szkół: 1. Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 57,
tel. 748141231, 2. Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Kościelnej
12, tel. 748141201.
Szczegółowych informacji nt. udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych można uzyskać
w sekretariatach w/w szkół.

SZKOŁA PODSTAWOWA
● WAKACJE!!!
Letnią przerwę rozpoczęło w Szkole Podstawowej w Stroniu Śląskim
323 uczniów. Wśród nich jest 60 absolwentów. Najlepszym
absolwentem roku szkolnego 2013/2014 r. jest K A R O L I N A Ż A K ,
która ukończyła szkołę ze średnią ocen 6,0 i uzyskaniem maksymalnej
ilości punktów 40/40pkt podczas sprawdzianu klas szóstych.
Wyróżniono 124 uczniów z klas I-VI. Wszystkim uczniom, rodzicom,
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi życzymy radośnie
przeżytego czasu wakacji i urlopów.
● DZIEŃ SPORTU.
18 czerwca 2014 w Szkole Podstawowej odbył się Dzień Sportu
nazwany w tym roku Szkolnymi Igrzyskami Sportowymi. Dzieci z klas
I-VI wzięły udział w rozgrywkach sportowych w wybranych
dyscyplinach sportowych, oraz w konkurencjach sprawnościowych,
podczas których zdobywane były punkty dla klas.
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Impreza odbyła się w
starożytnej oprawie. Całość, jak
przystało na Igrzyska,
prowadziły greckie boginki. To
one poprowadziły ciekawą lekcję
zabawy i historii. Powiedziały
krótko o historii igrzysk,
symbolach z nimi związanychkołach olimpijskich, olimpijskim
ogniu, z fanfarami wprowadziły
również biegacza niosącego
pochodnię. Przedstawiciele klas
złożyli przyrzeczenie sportowe:
W
imieniu
wszystkich
zawodników
ślubuję:
respektować zasady obowiązujące w sporcie, przestrzegać zasady
szlachetnej rywalizacji i zawsze postępować zgodnie z duchem
fair play.
Całość odbyła się w dwóch częściach. Na dziedzińcu
rozgrywane były konkurencje sportowe. Osiem konkurencji
prowadzonych było przez nauczycieli, a zadaniem dzieci - grup
klasowych było przejście przez wszystkie stanowiska. Tam dzieci
musiały wykazać się sprawnością i wiedzą (strzały na bramkę,
skoki na skakance, nazywanie przedmiotów opatrunkowych z

apteczki, dopasowanie nazwisk sportowców z
dyscyplinami sportowymi, rzuty do tarczy, pokonanie
toru przeszkód z książką na głowie, kręgle). Na
każdym stanowisku zdobywano punkty i nagrody dla
wszystkich uczestników.
Na boiskach szkolnych, w drugiej części odbywały się
rozgrywki w piłkę nożną oraz rywalizacje w dwa ognie
i ringo. Zwyciężyli w klasach młodszych uczniowie z
klasy IIa i ex aequo IIc. Z klas starszych zwyciężyła
klasa VIa.
Nad całością czuwali nauczyciele organizatorzy Dnia
Sportu - Dorota Jezierska i Mirosław Bałys.
Bardzo udana impreza zakończyła się rozdaniem
pucharów dla klas które zdobyły najwięcej punktów w
rywalizacji. Rozdano również medale dla najlepszych
sportowców, którzy przez cały rok szkolny ustanawiali swoje
rekordy sportowe.
Mottem naszych Szkolnych Igrzysk Sportowych było łacińskie
zdanie: Citius Altius Fortius, czyli Szybciej, Wyżej, Mocniej. Innym
znanym cytatem opisującym olimpiadę jest zdanie: Najważniejszą
rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w
nich udział, podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale
zmagać się z organizmem.
Dorota Jezierska

„OBSERWACJE POD PROFESJONALNYM OKIEM ORNITOLOGA”
W bardzo gorących dniach czerwca /9-11/
gościliśmy
ornitologa p. Krzysztofa Paszkowskiego /z żoną Marią robiącą
zdjęcia/ autora między innymi przepięknych profesjonalnych
nagrań śpiewów ptaków umieszczonych na płycie pod
wymownym tytułem "Skrzydlaci mistrzowie belcanta". Uczniowie
kl. V Szkoły Podstawowej mieli możliwość już od godz. 7.30 09
czerwca w trakcie pieszej wycieczki po łąkach wokół Zalewu w
Starej Morawie usłyszeć, a chwilami i zobaczyć "śpiewaków", o
których istnieniu w naszym biotopie nie myśleli, a były to:
szczygły, potrzeszcz, wilga, pokrzewka, drozd śpiewak, mewy
śmieszki, zięba, sikorki - modra i bogatka, wróble, skowronek
polny, NASZ BOHATER ROKU - TRZNADEL, kukułka ale
najcenniejszym okazem była DZIWONIA /mały ptaszek
przylatujący pod koniec maja z INDII/. Samiec ma przepiękną
czerwono-karminową głowę, pierś i kuper, skrzydła i ogon
brązowawy. Preferuje tereny podmokłe w otwartym krajobrazie, a
takim są właśnie te okolice. Ciekawym była obserwacja jaskółek:
dymówek, brzegówek, oknówek i czarnych jak smoła /mylonych z
jaskółkami/ jeżyków.
Jeszcze tego samego dnia odwiedziliśmy przedszkolaków z
Przedszkola JP.II w Stroniu Śl. i Bajlandii w Bolesławowie, gdzie
prezentowane były śpiewy najpopularniejszych polskich ptaków i
ich zdjęcia. Pan Krzysztof był mile zaskoczony, że najmłodsi
rozpoznają tak wiele ptasich sylwetek i poprawnie je nazywają.

Klasy młodsze /dwie grupy/ Szkoły Podstawowej 10 czerwca
też nie miały się czego wstydzić - stale był las rąk w górze
gotowych do odpowiedzi. Na zakończenie spotkania rozdano 15
nagród /dyplomy + książki/ za konkurs podsumowujący
myśliwskie lekcje-spotkania pt. "EKOTON".
Środa 11 czerwca również była upalna a więc godz. 7.30 była
wyśmienita do wyjścia uczniów Zespołu Szkół Samorządowych na
łąki, na Krowiarkach. Przez morze 1metrowych traw
"przepłynęliśmy" w 1 1/2 godziny wabiąc derkacza, trznadle
uciekały dosłownie spod nóg, skowronek polny wytrelował nam
poranne powitanie. Przez lornetki oglądaliśmy przez 10 min.
siedzącą na gałęziach olbrzymiego klonu parę pokrzewek.
Rudzik śpiewak, kosy i szpaki też dały swój koncert.
Ostatnim punktem wizyty było spotkanie-pokaz przeplatane
ciekawostkami przyrodniczymi z uczniami III kl. Gimnazjum.
Dziękuję serdecznie państwu M i K. PASZKOWSKIM za te trzy
dni poświęcone dzieciom i młodzieży gminy Stronie Śl.
Koło Łowieckie "ŚNIEŻNIK" ma szczęście współpracować z
dobrymi, bezinteresownymi fachowcami-pasjonatami. Dziękuję w
imieniu własnym, koła i wszystkich tych, którym przynosi to
wiedzę, radość i satysfakcję przebywania z interesującymi
osobami.
Darz Bór, Koordynator AKCJI "Ożywić Pola" w Stroniu Śl.
Jolanta Bogiel

EKSPLORACYJNE NOWINKI I PODZIĘKOWANIA DLA SPONSORA
Tego roczna eksploracja w Jaskini Niedźwiedziej ruszyła z
małym opóźnieniem spowodowanym oczekiwaniem na wydanie
zezwolenie na działalność na terenie rezerwatu przyrody Jaskinia
Niedźwiedzia.
Wszystko jednak w końcu ruszyło i w chwili obecnej w jaskini
trwają prace badawcze. Przede wszystkim staramy się nadrobić
zaległości dokumentacyjne a także fotograficzne i filmowe.
Prowadzimy także monitoring temperatury powietrza oraz
zawartości radonu. Jeśli chodzi o działalność eksploracyjną mamy

kilka pomysłów na to jak przedłużyć bądź pogłębić jaskinię.
Działamy obecnie w rejonie Predatora czyli w najbardziej
wysuniętej na południe części jaskini, poszukując obejścia
zawaliska, które blokuje drogę dojścia do domniemanych partii
jaskini rozwiniętych w kierunku Śnieżnika.
Planujemy także jeszcze raz wrócić do Sali Mastodonta i
eksplorować w kierunku północnym czyli w stronę Starego
Wywierzyska a także wymienić oporęczowanie w kominach i
podjąć próbę eksploracji w jednym z okien w kominie nad
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Autobusem. Prześwit w korytarzu a także przepływ powietrza
świadczą o tym, że to jeszcze nie koniec odkryć w rejonie Sali
Mastodonta.
Wszystko to jednak nie byłoby możliwe bez wsparcia jakie
otrzymaliśmy od Fundacji Polska Miedź, dzięki któremu
zakupiliśmy nowy, niezbędny do eksploracji sprzęt. Nowe
kombinezony, liny i osprzęt pozwolą nam bezpiecznie i
komfortowo pracować pod ziemią a dzięki nowym akumulatorom
i oświetleniu będziemy mogli prowadzić akcje fotograficzne i
filmowe oraz dzielić się pięknem jaskini z wszystkimi, którym
magia eksploracji nie pozostaje obojętna. Tym samym pragniemy
podziękować Fundacji Polska Miedź, która jako jedyna instytucja
zdecydowała się docenić nasze osiągnięcia i wspierać nas
finansowo.
W imieniu członków Sekcji Grotołazów Wrocław oraz Sekcji
Speleologicznej Niedźwiedzie prowadzących badania oraz
eksplorację w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, z taternickim
pozdrowieniem
Marek Markowski

Z NOTATNIKA STRAŻNIKA
W miesiącu czerwcu 2014 r. strażnicy miejscy udzielili 15
pouczeń za wykroczenia porządkowe i 12 za wykroczenia
drogowe. W okresie tym nałożyli również 4 mandaty karne za
wykroczenia porządkowe oraz 9 za wykroczenia drogowe.
W trakcie 24 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali
parki miejskie, rejony osiedli, targowisko, budynki Urzędu
Miejskiego, rejon przedszkola i szkoły podstawowej, Jaskini
Niedźwiedziej w Kletnie oraz rejon piwiarni „Art cafe”, gdzie
dochodziło do dokonywania wykroczeń społecznie uciążliwych.
W ramach działania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i
realizacji szeroko rozumianej edukacji i profilaktyki w zakresie
przeciwdziałania przemocy rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod
nazwą „Stop przemocy”, który został zorganizowany wspólnie z
naszymi placówkami oświatowymi.
Funkcjonariusze udzielili 8 asyst dla Policji, 3 asysty dla
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1 dla
funkcjonariuszy Straży Leśnej.
W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób
wyprowadzających psy w rejonie terenów zielonych. W związku z
puszczaniem psów bez smyczy pouczyli 6 osób a 2 właścicieli
ukarali mandatami karnymi.
W miesiącu czerwcu funkcjonariusze przyjęli 25 zgłoszeń
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję.
W miesiącu czerwcu 2014 r. odbyli wspólnie z
funkcjonariuszami Policji 19 patroli, w trakcie których zwracali
uwagę na zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa publicznego na
terenie całej gminy. Podczas patroli podejmowali 25 interwencji
porządkowych, ujęli 1 nietrzeźwego kierowcę, 2 osoby nietrzeźwe
odwieźli do miejsca zamieszkania, zabezpieczali rejon kolizji w
Stroniu Śląskim oraz zabezpieczali miejsce zgonu do czasu
przyjazdu prokuratora.
W ramach kontroli „Niebieskiej karty” dotyczącej przemocy,
skontrolowano 2 rodziny.
W dniach 14-15.06.2014 r. zabezpieczano wspólnie z
funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej imprezę plenerową
„Śmiech to zdrowie”, która przebiegła spokojnie.
Strażnicy miejscy wykonali łącznie 43 patroli z czego 29 pieszo
i 14 samochodem.

WYKAZ IMPREZ W MIESIĄCU SIERPNIU
● 02.08.2014-

"JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO" W NOWYM
GIERAŁTOWIE,GODZ.12-14 TEL. 74 8142 499.
● 02.08.2014 ENDURO TROPHY, SIENNA-CZARNA GÓRA,
www.endurotrophy.pl.
● 03.08.2014 "III MIĘDZYGMINNA MIJANKA ROWEROWA", MIEJSCE:
GMINA LĄDEK ZDRÓJ/ STRONIE ŚLĄSKIE, SZCZEGÓŁY: TEL.74
8143 242.
● 09.08.2014 STROŃSKA DREZYNIADA, MIEJSCE: CETIK W STRONIU
ŚLĄSKIM, TEL. 74 8 143 205.
● 09.08.2014 "JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO" W NOWYM
GIERAŁTOWIE, GODZ. 12-14 TEL. 74 8142 499.
● 16.08.2014 "JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO” W NOWYM
GIERAŁTOWIE,GODZ.12-14, TEL. 74 8142 499.
● 15/17.08.2014 IV RAJD TURYSTYCZNY W MASYWIE ŚNIEŻNIKA.
ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO
"MASYW ŚNIEŻNIKA", WWW.SNIEZNIK.PL, TEL. 664703366.
● 16.08.2014 IX MISTRZOSTWA W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW.
MIEJSCE: KLETNO/STARA HAŁDA. ORGANIZATOR: KOPALNA
URANU W KLETNIE, TEL. 601889243.
● 16.08.2014 "HILDEGARDA Z BINGEN W WAPIENNIKU - EKOLOGIA I
ZDROWA ZYWNOŚĆ". MIEJSCE: WAPIENNIK "ŁASKAWY KAMIEŃ" W
STAREJ MORAWIE, TEL. 74 8141 191.
● 22/24.08.2014 GSMP SIENNA 2014. MIEJSCE: SIENNA,
ORGANIZATOR: AUTOMOBILKLUB ZIEMI KŁODZKIEJ, TEL. 74 647
4702.
● 23.08.2014 "JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO" W NOWYM
GIERAŁTOWIE,GODZ.12-14 TEL. 74 8142 499.
● 30.08.2014 "JARMARK PRODUKTU LOKALNEGO” W NOWYM
GIERAŁTOWIE,GODZ.12-14 TEL. 74 8142 499.
● 30/31.08.2014 WYCIECZKA KRALIKY (CZECHY) STOWARZYSZENIE
"ZŁOTY KASZTAN", TEL. 74 8141 112.

SIERPNIOWE WARSZTATY W CETIKU
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, które odbędą
się w CETiK-u w sierpniu br. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat w terminie 28.07
- 06.08.2014r. Na zajęciach dzieci uczą się kreatywnego myślenia,
ćwiczą zmysł manualny, integrują się w grupie. Ilość miejsc
ograniczona. Szczegóły na facebooku CETiK-u.
- Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży w terminie 11.08 22.08.2014 r. Na zakończenie warsztatów odbędzie się spektakl
powarsztatowy. Szczegóły na facebooku CETiK-u.
- Warsztaty z tańca orientalnego dla dzieci i dorosłych. Termin
zajęć na stronie internetowej oraz na facebooku CETiK-u.
- Warsztaty Nordic Walking dla wszystkich, którzy lubią ruch na
świeżym powietrzu. Zapraszamy dzieci, młodzież, panie oraz
panów. Na warsztatach nauczysz się poprawnej techniki chodzenia
z kijami, miło spędzisz czas. Spotkanie organizacyjne odbędzie się
19 sierpnia o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum. Zajęcia
odbywać się będą przy CETiKu, od 19 do 26 sierpnia we wtorek,
czwartek i piątek w godzinach 16.00 - 18.00. Na zajęcia
(organizacyjne również) prosimy zabrać kijki do Nordic Walking
(istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia kijków). Szczegóły
na stronie oraz na facebooku CETiK-u.
- Sierpniowe seanse z bajką dla dzieci. Odbywać się będą w
sierpniu w poniedziałki i czwartki w godz. 09.00 - 11.00 w sali
widowiskowej Centrum. Wstęp wolny!

Jacek Zegarowicz, Komendant Straży Miejskiej
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RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI PUNKTU
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO
W miesiącu kwietni 2014 roku odbyło się 9 spotkań Grupy Wsparcia
dla Osób z Problemem Alkoholowym. Przeciętnie w spotkaniu
uczestniczyło 9 osób, udzielono 15 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 dzisiejszym odcinku chciałabym przybliżyć Państwu różne formy
samopomocy w leczeniu choroby alkoholowej. Jedną z nich udało mi się
omówić w trakcie realizacji tego cyklu i mam tu na myśli Grupę
Wsparcia dla Osób z Problemem Alkoholowym w Stroniu Śl.
Istnieją jednak jeszcze inne grupy samopomocowe osób związanych z
problemem alkoholowym: Wspólnota Anomowych Alkoholików,
Grupy Rodzinne Al–Anon i Alateen oraz Kluby Abstynenta.
Program zdrowienia proponowany przez Wspólnotę AA wyłożony
jest w Dwunastu Krokach, natomiast zachowaniu jedności wspólnoty
służy Dwanaście Tradycji. Uczestnictwo w spotkaniach Grupy AA mitingach pozwala dostrzec, że program ten dostępny jest dla każdej
trzeźwiejącej osoby, nie gra roli wiek, wykształcenie, wyznanie religijne.
Udział w mitingach pozwala na akceptację siebie jako osoby
uzależnionej, naukę nowych, zdrowych sposobów rozwiązywania
problemów osobistych.
Grupy AA są podstawowym, najważniejszym ogniwem
Wspólnoty AA, całkowicie niezależne od modeli terapeutycznych
proponowanych przez lecznictwo odwykowe. Jakie są różnice między
tymi formami trzeźwienia?
Terapia uzależnień jest zupełnie inną formą trzeźwienia od ruchu
Wspólnoty
AA. Przede wszystkim udział w profesjonalnej terapii
uzależnień wymaga uzyskania skierowania od lekarza POZ lub Poradni
Alkoholowej, na spotkanie Grupy AA po prostu przychodzi się. Osoba
chcąca trzeźwieć sama decyduje o uczestnictwie w Grupie. W czasie
pobytu na leczeniu w ośrodku pacjent musi podporządkować się
regulaminowi ośrodka, podlega terapeutom. Pobyt w ośrodku powoduje
oderwanie od środowiska rodzinnego, nie budując przy tym wspólnoty
grupowej, gdyż po zakończeniu terapii każdy uczestnik wyjeżdża do
swojej miejscowości. W ośrodku pacjent otrzymuje edukację, naukę
asertywnych sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wiedzę
dotyczącą mechanizmów chorobowych uzależnienia i ich rozbrajania.
Natomiast uczestnictwo w mitingach Wspólnoty AA pozwala na
przyswojenie nabytej wiedzy, budowanie własnej świadomości,
dojrzalszego radzenia sobie w życiu, uwewnętrznianie nowych wzorów
zachowań. Można pokusić się stwierdzenie, że z odbytej terapii
stacjonarnej przywozi się narzędzia instrukcją użytkowania, ale dopiero
uczestnictwo w spotkaniach Terapeutycznej Grupy Wsparcia czy Grupy
AA pozwoli na sprawne posługiwanie się tymi narzędziami. Nie używane
narzędzia niczemu nie służą.
Profesjonalne programy terapeutyczne wiele czerpią z
programu Wspólnoty AA.
Nie należy jednak mylić procesu
trzeźwienia w ramach grup AA z terapią. Każdy uczestnik grupy mówi
tylko o własnych doświadczeniach, przeżyciach i poglądach. Nie może
dawać tzw. informacji zwrotnych. We Wspólnocie AA każda
trzeźwiejąca osoba odpowiada za własne trzeźwienie, nie otrzymuje
pomocy od terapeuty, bo nie ma tam profesjonalisty prowadzącego
spotkanie. Nikt nie pełni takiej roli. Prowadzący spotkanie jest jednym z

Grupy. Bardzo popularną formą pomagania w Grupie AA jest tzw.
sponsor. Sponsor to osoba ze Wspólnoty, trzeźwiejący alkoholik,
towarzysz wspierający w kryzysie emocjonalnym, gotowy do udzielenia
pomocy, ale nie mającej nic wspólnego z finansami. To osoba, której
można zaufać.
Fundamentalną i niezłomną zasadą jest utrzymanie anonimowości
uczestników, nie prowadzi się akt ani kartotek personalnych. Nie używa
się nazwisk, uczestnicy mówią do siebie po imieniu. Wszyscy są równi w
chorobie alkoholowej. Powoduje to, że nie budzą się hierarchiczne
struktury, tak wszechobecne w świecie.
Program Wspólnoty AA jest tak skuteczny, że większość ośrodków
terapeutycznych wykorzystuje jego elementy, a uczestnictwo w mitingach
AA jest obowiązkowym elementem leczenia.
Przez wiele lat mojej pracy terapeutycznej z całą odpowiedzialnością
mogę stwierdzić, że odbycie samej tylko terapii nie może zapewnić
trwałego wyzwolenia z uzależnienia. Uczestnictwo w Grupie jest
pogłębianiem nabytej w profesjonalnym leczeniu wiedzy i umiejętności.
Nie można określić jak długo i jak często, ważna jest systematyczność.
Od wielu lat nasza strońska Grupa Wsparcia współpracuje z Grupą AA w
Lądku Zdroju. Nasze drogi przeplatają się ze sobą. Część uczestników łączy
udział w obu grupach. Jest to
dowód na to, że każdy, kto
chce trzeźwieć poszukuje
wszelkich
sposobów
na
realizację swoich celów.
Warto więc pamiętać, że
Grupa
Anonimowych
Alkoholików funkcjonuje
już od wielu lat w
pobliskim Lądku Zdroju.
Spotkania odbywają się w
każdy wtorek i piątek, od
godz. 18.00 do 20.00 w Domu Kultury przy Placu Staromłyńskim
5, na I piętrze.
Mimo wielu różnic między terapeutyczną Grupą Wsparcia a Grupą AA
pamiętajmy o podstawowym, wspólnym kierunku: trzeźwieniu. Trzeźwieniu
nie tylko w znaczeniu abstynencji, ale jako zmianie jakości życia, rozwoju i
samopoznania.

mgr Elżbieta Kordas, Specjalista Psychoterapii Uzależnień

ZAWODY ROWEROWE
● 21-22 czerwca 2014 r. Puchar Polski w DH#4 - Czarna Góra,
w zawodach udział brało 140 zawodników. Nasi jak zwykle na
podium. Nasi… tj. Adam Zamojski i Klaudia Zamojska.
Adam mimo, że nic nie trenuje wygrał z dużą przewagą
zdobywając czas przejazdu 2:59. Od dwóch sezonów startuje już
w grupie zawodników licencjonowanych, należących do Polskiego
Związku Kolarskiego. Pierwsze trofea zdobywał w kategoriach
Junior Hobby Full.
Klaudia natomiast zajęła II miejsce ustępując tylko aktualnej
mistrzyni polski, jej czas przejazdu to 3:57.
● W tegorocznych zawodach Townhill w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie
udział brało bardzo dużo zawodników, Adam i Klaudia zajęli
pierwsze miejsca. Trasa miejska była bardziej niebezpieczna niż te
w lesie, bo w razie upadków wszędzie jest bruk.

● Townhill Kłodzko - 6 lipca. Trasa była trudna, zjazd ze szczytu
Twierdzy Kłodzko, przez dużą część miasta. Było dużo schodów,
zeskoków z murków. Jednak pomimo tych trudności Adam i
Klaudia byli świetni. Klaudia zajęła I miejsce, Adaś II miejsce, ale
to naprawdę pech, bo przegrał zaledwie o 2 setne sekundy, a
byłby to też najlepszy czas zawodów… i puchar Burmistrza
Kłodzka.
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DWA ZŁOTE MEDALE
W LUKSEMBURGU
W dniach 11-15.06.2014
rozegrano Międzynarodowe
Mistrzostwa Luksemburga, na
których
Dolny
Śląsk
reprezentowały zawodniczki
klubu UKS MLKS Śnieżnik
Stronie Śląskie. Wysoką formę potwierdziły siostry
Węgrzyn, które wygrały swoje kategorie - Katarzyna
młodziczki, a Anna kadetki. Dobrze wypadła także Alicja
Boroszowska zajmując 10 m-ce wśród juniorek.

BRĄZOWY MEDAL
W MISTRZOSTWACH POLSKI
Brązowy medal Mistrzostw Polski w tenisie stołowym dla
drużyny kadetek MLKS Śnieżnik Stronie Śląskie.
Duży sukces odniosła drużyna kadetek MLKS Śnieżnik
Stronie Śląskie na Mistrzostwach Polski Kadetek i Kadetów
w tenisie stołowym w Brzegu Dolnym 18-22 czerwca 2014.
Drużyna w składzie: Alicja Borszowska i Aleksandra Ciura
zajęły 3 miejsce i wywalczyły brązowy medal. Duży wkład
w zdobycie medalu przypadł Alicji Borszowskiej, która
podczas całego turnieju drużynowego przegrała tylko
jeden pojedynek.
Alicja Borszowska bardzo dobrze spisała się także w
turnieju singla zajmując 5 miejsce.
Paweł Borszowski
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWNIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PUNKT
INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
● GKRPA funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2
(tel. 698 908 002). Spotkania Komisji odbywają się co drugi
wtorek miesiąca w godzinach 15:30—17:00. Poniżej znajduje
się harmonogram pracy na najbliższe miesiące: 12, 26 sierpnia i
09, 23 września.

● Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzieci i Młodzieży
funkcjonuje w Stroniu Śląskim przy ul. Mickiewicza 2 w każdy
czwartek miesiąca, w godzinach od 16.00 do 18.00. Punkt
prowadzony jest przez Panią Annę Mizerę (nr tel. 535 320 733
/608 064 771).
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 w
biurze przy ul. Krótkiej 3b. W nagłych sprawach dotyczących
mieszkańców, proszę o kontakt pod nr 607-552-713.
Zapraszam również do skorzystania z bezpłatnych porad
prawnych, udzielanych przez członka Uniwersyteckiej Poradni
Prawnej. W celu uzgodnienia terminu,
proszę o kontakt pod nr 74 8141 264.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego W.
RYCZEK, G. JANISZEWSKA, C. NAJDUCH, W.
CZERWIŃSKA, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R.
WIKTOR organizują dla mieszkańców gminy Stronie
Śląskie bezpłatną podstawową obsługę prawną/
doradztwo/udzielaną przez adwokata z kancelarii
prawnej.
Porady udzielane będą w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godzinach 15.3016.30:
● dnia 4 sierpnia 2014 r. w Biurze przy ul. Morawka 31
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna),
● dnia 1 września 2014 r. w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6
B w Stroniu Śląskim.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się uzgadniać planowane
wizyty z na poradę pod nr tel. 601 259 900.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00-12.00 ww.
Radni organizują również bezpłatnie, podstawowe informacje z
zakresu ZUS (świadczenia ZUS-owskie) w Biurze Radnego ul.
Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim.
Wizyty prosimy uzgadniać pod nr tel. 601 259 900.

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.
5 sierpnia 2014 roku dyżur w biurze pełni Radny Zdzisław Pakuła.

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.
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Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
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www.stronie.pl
Zarejestruj się aby bezpłatnie otrzymywać gminne wieści na
swoją komórkę. Wyślij sms o treści: Tak.DKL.13 (Komunikaty
dla mieszkańców: zdrowie, edukacja, bezpieczeństwo) lub/ i
Tak.DKL.13.w (Imprezy i wydarzenia)
na numer: 661 000 112. Dziękujemy!

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

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

