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Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty,  

Pomnijcie, że dzień ten radosny, w miłości jest poczęty; 

Że, jako mówi wam wszystkim, dawne, odwieczne orędzie,  

Z pierwszą na niebie gwiazdą, Bóg w waszym domu zasiędzie. 

     J. Kasprowicz 

Z serca płynące życzenia pokoju, miłości i radości, którą 

będziecie mogli dzielić się z innymi z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku życzą  

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie Zespołu Szkół 

Samorządowych w Stroniu Śląskim. 

                           „Piękna jest radość w Święta,          

                                    ciepłe są myśli o bliskich.      

                         Niech pokój, miłość i szczęście otoczy 

                                dzisiaj nas wszystkich. Za oknem    

                            ciemno, cichutko puszyste śniegowe  

                          ścielą się płatki. Złóżmy sobie życzenia  

                            i podzielmy się Wigilijnym Opłatkiem. 

 

         Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć  

         życzenia przeżywania Bożego Narodzenia  

              w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej   

             atmosferze. Natomiast Nowy 2015 Rok    

     niech  będzie czasem miłości, radości, zdrowia  

          i pokoju oraz realizacji osobistych marzeń.  

               Dla wszystkich Emerytów, Rencistów  

     i Inwalidów składa - Przewodnicząca i Zarząd                                                               

    PZERiI 

OPS - ZAPYTANIE 
OFERTOWE - STR. 2 

150 LAT 
SZKLARSTWA  

W STRONIU ŚLĄSKIM 
- STR. 10 

  

   Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą niepowtarzalną 

atmosferę ciepła, przyjaźni, miłości oraz życzliwości. 

Wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Stronie Śląskie 

życzymy, aby pozostali pod ich wyjątkowym urokiem jak 

najdłużej. Niech kontakty z bliskimi pełne będą serdeczno-

ści, a dobre samopoczucie pozwoli cieszyć się każdą chwilą 

spędzoną w gronie najbliższych osób.  

Niech 2015 Rok będzie czasem sukcesów i spełnionych 

marzeń!  

      Burmistrz Stronia Śląskiego  

      Zbigniew Łopusiewicz 

        oraz w imieniu  

      Radnych Gminy Stronie Śląskie  

      Przewodniczący Rady Miejskiej  

      Ryszard Wiktor 
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   Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim zaprasza do 
przedstawienia oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia 
dotyczący rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  
w 2015 roku:   
Określenie trybu zamówienia:   
   Na podstawie art. 4 ust. 8 PZP (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 z późn. zm.) przepisów w/w ustawy nie stosuje się. 
Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie prowadzone  
w trybie uproszczonym.  
Opis przedmiotu zamówienia: 
   Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie usług rehabilitacji  
w trzech kategoriach dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  
w ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, w roku 2015 
w formie: Prowadzenia rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych  
Zajęcia – gimnastyka w wodzie będą się odbywać na krytej 
pływalni, tylko dla osób pełnoletnich. Czas trwania  jednego 
zajęcia to 60 minut.   
Prowadzenie rehabilitacji ruchowej  dla dzieci i młodzieży 
   Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z wadami 
postawy będą odbywały się w salce rehabilitacyjnej /wyposażonej 
w odpowiedni do tego sprzęt/ w 3 grupach wiekowych do 
ukończenia 18 roku życia. Czas trwania jednego zajęcia to 45 
minut. Prowadzenie rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. 
Zajęcia rehabilitacji ruchowej będą odbywały się w salce 
rehabilitacyjnej lub miejscu zamieszkania dziecka niepełno- 
sprawnego, dla dzieci do 18 roku życia z orzeczoną 
niepełnosprawnością, jako zajęcia indywidualnie. Czas trwania 
jednego zajęcia to 45 minut.    
Wymagania dla Wykonawcy:   
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
Posiadają własna działalność gospodarczą. Posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, lub 
dysponują kadrą, która posiada uprawnienia do wykonywania 
działalności. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej  
i organizacyjnej zapewniającej wykonanie zamówienia. Przesłanie 
oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest 
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Wykonawca spełnia 
powyższe kryteria.  
ELEMENTY KOSZTÓW:  
   Wykonawca zapewnia wynajęcie i finansowanie sali rehabilita- 
cyjnej wraz z wymaganym sprzętem. Dojazd do miejsca 
zamieszkania rehabilitowanego dziecka niepełnosprawnego  
w koniecznym przypadku.   
 

Kosztem Zamawiającego jest opłacenie wynajęcie 1 pasa 

basenowego 2 x w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. 

1) Wykonawca poinformuje uczestników zajęć   o obowiązu- 

jącym  „Regulaminie uczestnictwa”. 

2) Wykonawca  umożliwi przeprowadzenia kontroli zajęć przez 

OPS . 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

zapyta- nia ofertowego i nie podpisania umowy bez podania 

przyczyny. 

Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:  

   Oferty z tytułem : „REHABILITACJIA 2015”, proszę składać do 

dnia 23 grudnia 2014 roku do godz.15.00 pocztą, e-mail na 

adres: opsstronie@pulsar.net.pl ; bądź osobiście w siedzibie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim, ul. Zielona 5.    

   Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  

a nie data jej wysłania.  

   Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na każdy  

z trzech rodzajów rehabilitacji. 

Miejsce realizacji usługi:  

   Zajęcia w ramach rehabilitacji muszą odbywać się na terenie 

Stronia Śląskiego. 

   Głównym kryterium wyboru jest cena brutto za godzinę 

prowadzonej rehabilitacji.  

Wszelkie dodatkowe informacje: Małgorzata Lech, nr telefonu; 

74/8141424 .    Kierownik 

               Małgorzata Lech 

OPS - ZAPYTANIE OFERTOWE 

   Uczniowie klasy II i III liceum mundurowego uczestniczyli  

w akcji zbierania chętnych dawców szpiku pt. ,,Podaruj komuś 

życie na święta”. Akcja została zorganizowana przez fundację 

DKMS Polska i Starostwo Powiatu Kłodzkiego w Galerii 

Twierdza Kłodzka w Kłodzku. Akcja cieszyła się dużym 

zainteresowaniem wśród ludzi. Zarejestrowaliśmy ok. 200 

potencjalnych dawców szpiku. W międzyczasie mogliśmy zjeść 

obiad ufundowany przez restaurację ,,Sześć kucharek”. Bardzo 

nam się podobało uczestnictwo w tej akcji. Pomoc dla fundacji 

była dla nas przyje-

mnością. 

Mamy nadzieję, że 

już w przyszłym roku 

sami zarejestrujemy 

się do bazy potencja-

lnych dawców 

szpiku.   

                        Uczniowie klasy II i III liceum mundurowego   

                    Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 

,,Podaruj komuś życie na święta” 
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60 - lat Koła Łowieckiego "Śnieżnik" w Stroniu Śląskim 

  

   W dniu 22 listopada 2014 roku odbyły się obchody 60 - lecia powstania Koła Łowieckiego "Śnieżnik" w Stroniu Śląskim. 

Uroczystość rozpoczęła się od  mszy świętej, odprawionej przez proboszcza Ryszarda Szul, który w swej homilii podkreślił wielki 

dorobek Koła i myśliwych w hodowli, ochronie zwierzyny, rozsądnym gospodarowaniu populacją zwierzyny oraz umiłowaniu 

ojczystej przyrody. Mszę upiększył swoją grą zespół sygnalistów myśliwskich "Tryk" z Międzylesia, a historię Koła Łowieckiego 

"Śnieżnik" przedstawił jego prezes Tadeusz Barzycki. We mszy uczestniczyły poczty 

sztandarowe KŁ "Śnieżnik", Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte  

w Stroniu Śląskim, Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkola 

Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim. Kościół i ołtarz udekorowane zostały 

insygniami łowieckimi. 

   Po uroczystym nabożeństwie myśliwi i zaproszeni goście udali się do Dworku 

Galosa gdzie kontynuowano świętowanie jubileuszu. W imieniu wszystkich 

myśliwych Koła prezes przywitał gości i osoby im towarzyszące, Burmistrza Stronia 

Śląskiego Zbigniewa Łopusiewicza, Radnego Powiatu Kłodzkiego Kazimierza Drożdża, 

nadleśniczych nadleśnictw Lądka Zdroju i Międzylesia Mieczysława Krywienkę  

i Mariana Rymarskiego, prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Wałbrzychu 

Kazimierza Pękałę, dyrektor Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim Małgorzatę Ozge, dyrektor Przedszkola Miejskiego Celinę Hęś 

Drańczuk, prezesów i myśliwych zaprzyjaźnionych kół łowieckich Jana Augustynika, Pawła Sobonia, Tadeusza Główkę, Sylwestra 

Tomasiewicza, Oktawiana Kopcia, Leszka Maliszewskiego, leśniczych Krzysztofa Kazimierczaka i Stanisława Skrobotuna członka 

Naczelnej Rady Łowieckiej, nauczycielki Halinę Kulbicką i Dorotę Jezierską, 

komendanta posterunku policji w Stroniu Śląskim Jana Hoszko oraz 

przedstawicieli firm i instytucji współpracujących z Kołem Edytą Płomińską, 

Stanisława Michalaka, Bogdana Wołosza. 

  Z ust zaproszonych gości pod adresem Koła i myśliwych padło wiele ciepłych 

słów, które podkreślały wspaniały dorobek Koła Łowieckiego „Śnieżnik” 

zwłaszcza w edukacji dzieci i młodzieży oraz hodowli i ochronie zwierzyny co 

wydatnie przyczyniło się do poprawy wizerunku myśliwego. 

   Myśliwym i gościom wręczono płyty kompaktowe z zeskanowanymi  

5 tomami kroniki Koła Łowieckiego prowadzonej od 1991 roku oraz 

pamiątkowe odznaki. Po uroczystej kolacji rozpoczął się bal myśliwski. Do 

tanca przygrywała i bawiła uczestników Kapela Podwórkowa z ulicy Hutniczej 

oraz zespół muzyczny Marka Ciamagi z Bystrzycy Kłodzkiej. Na stołach serwowano 

szereg potraw z dziczyzny. Podano również pieczonego dzika. Przy stole wiejskim 

wg gwary łowieckiej - paśniku raczono się wspaniałymi wyrobami wędliniarskimi  

z dziczyzny i myśliwskimi nalewkami. Przepiękny i smaczny tort z logo Koła upiekła 

żona myśliwego Wioletta Gulij. 

  Wspaniała zabawa trwała do białego rana. Wielkie słowa uznania dla Dworku 

Galosa za przygotowanie znakomitych potraw i doskonałą obsługę.  

                     
Tadeusz Barzycki 

   Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 

dołączyli do akcji organizowanej przez Miejskie Przedszkole  im. Jana Pawła II- zbiórka 

żywności dla psów i kotów podopiecznych fundacji „Pod psią gwiazdą”  

w Polanicy-Zdrój.  

   Celem akcji jest uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt, mobilizacja do 

podjęcia działań mających na cele niesienie bezwarunkowej pomocy oraz ukazanie 

różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu. Zebraliśmy 20 kg suchej karmy  

i puszki. Uczniowie wykazali dużą wrażliwość. Dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom 

za zaangażowanie podkreślając jak istotne jest wychowanie w duchu  poszanowania 

zwierząt i pomagania innym. Szkolny koordynator: Maria Zimna 

„POD PSIĄ GWIAZDĄ” CZYLI SPOSÓB NA ROZWIJANIE EMPATII 
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   Informujemy, iż w związku z nowym przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu 
Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2016 od 1 stycznia 2015 usługę odbioru i zagospodarowania 
odpadów będzie świadczyła firma „EKOM” Sp. z o.o.; ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa. Wybór oferty 
został ogłoszony w dniu 19.11.2014r. W związku ze zmianą firmy nastąpi również zmiana pojemników 
do końca roku 2014.  
W przypadku zabudowy wielorodzinnej zostaną podstawione pojemniki zbiorowe.  
W związku z powyższym od 01.01.2015 r ulegną zmianie ceny za odbiór odpadów, które zostały podjęte 
podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu 05 grudnia 2014 r. (Uchwała nr II/6/14 Rady Miejskiej Stronia 

Śląskiego) – ceny będą kształtowały się następująco (patrz tabela poniżej) : 

GOSPODARKA ODPADAMI – ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015 

mieszkańcy 
 stawki w 

2014 

stawki 
na 2015 

selektywne 13 zł 10 zł 

zmieszane 15 zł 13 zł 

pojemniki     

80l/zm 20 zł 17 zł 

80l/sel 15 zł 12 zł 

120l/zm 30 zł 25 zł 

120l/sel 22 zł 18 zł 

240l/zm 60 zł 50 zł 

240l/sel 44 zł 36 zł 

1100l/zm 130 zł 110 zł 

1100l/sel 110 zł 90 zł 

W związku ze zmianą ceny mieszkańcy są zobowiązani do 15 stycznia 2015 złożyć 
nowe deklaracje (na podstawie art. 6m Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach t.j. Dz.U.2013.1399  ze zm.). Na mieszkańcach 
spoczywa również obowiązek złożenia korekty deklaracji w sytuacji gdy ulegnie zmianie 
liczba mieszkańców w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. 

W przypadku dużych wspólnot (powyżej 10 lokali mieszkalnych) i spółdzielni 
mieszkaniowej deklaracje powinni złożyć zarządcy nieruchomości – za wszystkich 
mieszkańców zamieszkałych w konkretnym budynku. 

  Od 1 stycznia 2015 będzie również obowiązywał nowy harmonogram odbioru 
odpadów, który będzie udostępniony na stronie internetowej: 
http://www.stronie.pl/195/144/gospodarka-odpadami.html oraz w Urzędzie Miejskim 
w Stroniu Śląskim. 

W przypadku nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza i zostaną 
zgłoszone pojemniki o wielkości 1100 lub ich wielokrotność odbiór odpadów będzie 
realizowany w odstępach cotygodniowych w następujących miesiącach – styczeń, luty, 
marzec, lipiec, sierpień, grudzień. 

Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
będzie nadal funkcjonował na Terenie Zakładu Komunalnego  
ul. Dolna 2a 

             GODZINY OTWARCIA PSZOK: (od 1 stycznia 2015) 

   - w poniedziałki i wtorki  w godzinach od 8.00 - 12.00 
   - w czwartki i piątki w godzinach od 14.00 - 18.00 
   - w pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 - 14.00 

                   ZA WYJĄTKIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY 

APELUJEMY SZCZEGÓLNIE DO MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ORAZ 
WSPÓLNOT ABY NIE WYSTAWIALI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, 
BUDOWLANYCH CZY ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, POZA TERMINAMI 
WYSTAWEK PONIEWAŻ NIE BĘDĄ ODBIERANE. TEGO RODZAJU ODPADY POWINNY 
BYĆ DOSTARCZONE DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW, GDZIE 
ZOSTANĄ ODEBRANE BEZPŁATNIE.  

 
   W ramach Edukacji Ekologicznej w dniu 18 listopada 2014 odbyły się 2 spektakle pt. „Jaś i Małgosia” poruszające tematykę dbania 
o przyrodę oraz selektywnej zbiórki odpadów. W spektaklu wzięły udział wszystkie dzieci przedszkolne w podziale na 2 grupy. 
Przedszkolaki aktywnie brały udział w przedstawieniu a na zakończenie otrzymały „Umowę z przyrodą” w której obiecują nie 
zaśmiecać otoczenia i pamiętać o segregacji odpadów. Przedstawienia zostały sfinansowane przez Gminę Stronie Śląskie. 

Mieszkańcy segregujący odpady powinni pamiętać: 

SZKŁO OPAKOWANIOWE to butelki szklane, słoiki, 
opakowania szklane po kosmetykach 

ODPADY SUCHE to gazety, czasopisma, książki, 
prospekty, torby papierowe, katalogi i ulotki reklamowe, 
zużyte zeszyty, koperty, kartony i tektury, ścinki 
drukarskie, zgniecione butelki i puszki po napojach, 
butelki po płynach do mycia i chemii gospodarczej, 
zgniecione i puste butelki plastikowe po kosmetykach, 
czyste kanistry plastikowe, metale żelazne i nieżelazne 
opakowania wielomateriałowe. 
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ZWiK - NOWE TARYFY ZA WODĘ! 

      Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. Strachocin 39, 57-550 Stronie Śląskie INFORMUJE!  
   Zgodnie z art. 20 ust.1 i 2 oraz z art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858) od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 
obowiązywać będą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców 
korzystających z usług ZWiK Sp. z o. o. na terenie Gminy Stronie Śląskie. 

Ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą następujące: 

Lp. Taryfowa grupa  

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka 

netto 

Jednostka 

miary 

1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa domowe, 

pozostali  

cena za 1m3 dostarczonej wody  3,35 zł / m3  

2 Gospodarstwa domowe, cena za 1 m3 odprowadzonych 3,69 zł / m3  

3 Przemysł szklarski  cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków  

5,58 zł / m3  

4 Gospodarstwa domowe, 

przemysł, pozostali  

Opłata abonamentowa dla  
odbiorców rozliczanych według: 

1) wodomierz głównego 

2) wodomierza lokalowego,  
wodomierza własnego lub 
urządzenia pomiarowego 
ścieków 

3) ryczałtem  

3,64 

2,70 

2,40 

zł / m-c / 

odbiorcę 

*za wyjątkiem przemysłu      
  szklarskiego 

Do powyższych stawek netto dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Przy 
założeniu, że w roku 2015 zostanie utrzymana stawka podatku VAT w wysokości obecnie obowiązującej tj. 8%, ceny i stawki 
opłat brutto za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki będą następujące: 

 Lp. Taryfowa grupa  

odbiorców 

Wyszczególnienie Cena/stawka  

brutto 

Jednostka 

miary 

1 2 3 4 5 

1 Gospodarstwa domowe, 

pozostali  

cena za 1m3 dostarczonej wody  3,62 zł / m3  

2 Gospodarstwa domowe, cena za 1 m3 odprowadzonych 3,99 zł / m3  

3 Przemysł szklarski  cena za 1 m3 odprowadzonych 

ścieków  

6,03 zł / m3  

4 Gospodarstwa domowe, 

przemysł, pozostali  

Opłata abonamentowa dla  
odbiorców rozliczanych według: 

1) wodomierz głównego 

2) wodomierza lokalowego,  
wodomierza własnego lub 
urządzenia pomiarowego 
ścieków 

3) ryczałtem  

 

 

3,93 

2,92 

 

2,59 

zł / m-c / 

odbiorcę 
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                      MIKOŁAJ W DOMU DZIECKA 

 

   W grudniu po raz dwudziesty czwarty do Polski dotarł płomień zapalony w Betlejem, w Grocie Narodzenia Pańskiego - symbol 

nadziei na pokój między narodami.  

   W dniu 18.12.2014 r. Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz przyłączył się do tej  pięknej inicjatywy i odebrał od 

miejscowych harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju. 

   Więcej informacji nt. Betlejemskiego Światła Pokoju można znaleźć pod wskazanym linkiem: 

http://issuu.com/zhp_pl/docs/2014_bsp_info?e=6658034/10052272 

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU 2014 - „POKÓJ JEST W NAS!” 

Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe na bezpłatny wyjazd na ZAWODY NA NAR-

TACH BIEGOWYCH (TECHNIKA KLASYCZNA), które odbędą się 10.01.2015 w Deštné  

w Orlických horách (www.skicentrumdestne.cz). Wyjeżdżamy autokarem o godz. 9.00 spod 

Urzędu Miejskiego w Stroniu Śl. Planowany powrót: ok. godz. 17.00. Organizator zapewnia 

transport, gorący posiłek po zawodach i upominki. Sprzęt narciarski oraz ubezpieczenie 

każdy załatwia we własnym zakresie. Zgłoszenia na wyjazd przyjmuje: Monika Ciesłowska, 

UM w Stroniu Śl., 74 811 77 22, strategia@stronie.pl. Kto pierwszy, ten lepszy! 

Projekt „Profesjonalne utrzymanie szlaków narciarstwa biegowego na pograniczu czesko-polskim” współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - 

Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 

10.01.2015  –  DO CZECH NA BIEGÓWKI! 

   Dnia 05.12.2014 roku przedstawiciele klasy 3 LO-M z ZSS w Stroniu Śląskim, wraz z wychowawcą klasy panem Krystianem 

Ziobro, udali się z drobnymi podarunkami do Domu Dziecka w Kłodzku. Przed wyjazdem zapakowaliśmy podarunki dla dzieci  

z domu dziecka oraz udaliśmy się do sklepu w celu kupienia słodkości. Dary pochodziły głównie z akcji, którą przeprowadziliśmy  

w naszej szkole po hasłem „Pan- Da dla uśmiechu dziecka”. W czasie jej trwania zebraliśmy ubrania, gry edukacyjne, książki oraz 

różnorodne słodkości. Po przybyciu do Domu Dziecka rozładowaliśmy podarunki, a następnie przywitaliśmy się z mieszkańcami tej 

placówki, proponując im wspólne zajęcia i zabawę. Przygotowaliśmy dla nich zajęcia sportowe, warsztaty artystyczne, animacje 

dla najmłodszych oraz kurs pierwszej pomocy. Największym zainteresowaniem, mimo niesprzyjającej pogody, cieszyły się zajęcia 

sportowe.Wróciliśmy pełni nowych, pozytywnych wrażeń. Z miłą chęcią zorganizujemy ponownie podobną akcję.  

             Wioletta Wlaźlak  
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  Z NOTATNIKA STRAŻNIKA 

Szanowni Państwo! 

   Informuję Państwa, że w miesiącu listopadzie 2014r. strażnicy miejscy 
udzielili 7  pouczeń za wykroczenia porządkowe i 5 za wykroczenia 
drogowe.  
   W okresie tym nałożyli również 3 mandaty karne kredytowane za 
wykroczenia porządkowe i 3 za wykroczenia drogowe. 
   W trakcie 24 samodzielnych patroli funkcjonariusze sprawdzali parki 
miejskie, budynki Urzędu Miejskiego, rejon przedszkola, szkoły 
podstawowej i Zespołu Szkół Samorządowych, osiedli Morawka  i 40 - lecia 
oraz rejon supermarketów, gdzie  dochodziło do dokonywania wykroczeń  
społecznie  uciążliwych.   Dodatkowo objęli patrolem rejony ogródków 
działkowych i sklepów sprzedających napoje alkoholowe w celu 
wyeliminowania osób spożywających alkohol w ich rejonie.   
   Strażnicy miejscy dokonali 15 patroli rejonów szkół  pod kątem 
bezpieczeństwa, pobyt uczniów na lekcjach, palenia tytoniu na terenie 
szkoły i w jej sąsiedztwie oraz zaśmiecania tego terenu. Kontrolowali także 
w godzinach nauki szkolnej uczniów na terenie miasta.  
   W ramach dbania o bezpieczeństwo mieszkańców  naszej gminy Straż 
Miejska i Policja uczestniczyła w dniu 06.11.2014r w CETiK-u w spotkaniu 
na temat „Bezpieczny senior” w trakcie którego, oprócz zasad udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, funkcjonariusze przypominali  
o sposobach działania różnych oszustów oraz jak się reagować na sytuacje 
niebezpieczne. Dodatkowo poruszono temat „Przemocy wobec osób 
starszych” oraz poinformowano o możliwościach zgłaszania tych 
przypadków różnym instytucjom na terenie naszej gminy.   
   Funkcjonariusze udzielili 8 asyst dla Policji, 2 asysty dla pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  1 dla pracowników Urzędu Miejskiego  
w Stroniu Śląskim.  
   W dalszym ciągu prowadzili działania kontrolne osób wyprowadzających 
psy luzem w rejonie terenów zielonych. W ramach kontroli ukarano  
1 osobę a 2 pouczono.   
   W miesiącu listopadzie funkcjonariusze przyjęli 17 zgłoszeń 
telefonicznych od mieszkańców z prośbą o interwencję. 
Podczas trwającej ogólnopolskiej „Akcji Znicz” w okresie od 31.10.2014 r. 
do 03.11.2014r strażnicy miejscy prowadzili patrole piesze w rejonie 
cmentarza w celu zapobieżenia kradzieżom i dewastacji oraz zapewnienia 
płynności ruchu pojazdów w tym rejonie. Ujęto w tym czasie 1 osobę 
jeżdżącą bez uprawnień motorem typu „cross” w rejonie cmentarza, która 
została ukarana wysokim mandatem. karnym.  
   W miesiącu listopadzie 2014r.  odbyli wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji 21 patroli, w trakcie których zwracali uwagę na zapewnienie 
spokoju i bezpieczeństwa publicznego na terenie całej gminy. Podczas 
patroli podejmowali 21 interwencji porządkowych, odwieźli do miejsca 
zamieszkania 2 nietrzeźwych a 1 osobę zatrzymano do wytrzeźwienia  
w Kłodzku. Prowadzili działania w ramach ogólnopolskiej „Akcji Znicz”  
w okresie od 31.10.2014r do 03.11.2014r  w celu zapobieżenia kradzieżom  
i dewastacji oraz zapewnienia płynności ruchu pojazdów w rejonie 
cmentarza.  
   Strażnicy miejscy wykonali łącznie 45 patroli z czego 30 pieszo i 15 
samochodem.     
                                                                               Komendant Straży Miejskie
               Jacek ZEGAROWICZ  

   Dobiega końca kolejny okres rozliczeniowy  
w podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc 
jak co roku, zachęcamy P.T. Podatników do składania 
zeznań podatkowych za 2014 rok (PIT-37,PIT-
36,PIT36L,PIT-38,PIT-28,PIT-39,PIT-19A,PIT-16A  
i innych) elektronicznie przez Internet, ponieważ ta 
forma rozliczenia się z urzędem skarbowym pozostaje 
w dalszym ciągu: ● najtańsza - oszczędzasz czas, 
papier, toner, ● najszybsza - nie ma potrzeby 
wychodzenia z domu/biura/, ● najwygodniejsza - 
dotęp 24 h na dobę,7 dni w tygodniu.   
   Potrzebujesz tylko dostępu do Internetu. Wchodzisz 
na portal e-deklaracje, wybierasz formularz 
interaktywny, uzupełniasz swoje dane oraz wypełniasz 
brakujące pozycje w deklaracji. Przed wysłaniem 
zeznania drogą elektroniczną można zweryfikować 
jego kompletność i poprawność, a także przesłać 
ewentualną korektę. Średni czas wypełnienia  
i przesłania zeznania drogą elektroniczną wynosi ok. 
10 minut. Po zakończeniu wypełniania wysyłasz 
elektronicznie dokument. Nie musisz posiadać 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 
Otrzymujesz urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) 
deklaracji, które jest równoznaczne ze złożeniem 
dokumentu osobiście w urzędzie skarbowym, bądź 
przesyłką pocztową. 
Dane, które zabezpieczają autentyczność deklaracji: 
PESEL, NIP (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą 
albo jesteś zarejestrowanym podatnikiem podatku od 
towarów i usług albo płatnikiem składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za 
zatrudnionego pracownika), imię i nazwisko, datę 
urodzenia, adres zamieszkania, kwotę przychodu 
wykazaną w zeznaniu rocznym za 2013 r. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:          

http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/e-deklaracje 
   Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego  
w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że na sali Obsługi 
Podatnika w Budynku "B" tut. organu podatkowego 
uruchomiono  stanowisko komputerowe, przy 
którym można samodzielnie lub z pomocą pracownika 
urzędu skarbowego - wypełnić i przesłać poprzez 
system e-Deklaracje zeznanie podatkowe  za 2014 
rok. 
              Naczelnik Urzędu Skarbowego
                                      mgr Elżbieta Kustra  
 Opracowała: st.kom.skarb.Małgorzata Koch  

 "SZYBKI PIT"- PIT przez Internet
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   W październiku Polski Czerwony Krzyż  we Wrocławiu  
przekazał do Klubu HDK „Brylant” 30 kompletów pasty  
i szczoteczek do zębów, które rozdysponowaliśmy klasom 
pierwszym w Szkole Gimnazjalnej Zespołu Szkół 
Samorządowych Stroniu Śląskim. 

25-26 października uczestniczyliśmy wraz ze sztandarem 
klubu w obchodach 40-lecia  Klubu HDK – PCK Elektrowni 
Turów w Bogatyni. 

12 Listopada razem z Dyrektorem PCK Wrocław Jerzym 
Gierczykiem oraz Prezesem RR PCK Kłodzko Kazimierzem 
Drożdżem  przekazaliśmy rodzinom wielodzietnym 25 szt. 
paczek żywnościowych.   

11 Listopada uczestniczyliśmy w uroczystych obchodach 
Dnia Niepodległości w Stroniu Śląskim. 

11 Listopada delegacja klubu pojechała do Dusznik Zdroju 
na zawody strzeleckie zorganizowane przez LOK Duszniki 
Zdrój oraz Klub HDK przy PKP w Dusznikach.  
Kol. Maria Zając zdobyła trzecie miejsce na 50 osób 
startujących. GRATULUJEMY! 

15 Listopada odbyło się w siedzibie klubu posiedzenie 
Zarządu Klubu HDK „Brylant” celem ustalenia terminu oraz 
przygotowań do obchodów w roku 2015 Jubileuszu klubu. 
Ustalono termin Akademii na miesiąc wrzesień. 

11 grudnia delegacja klubu wraz ze Sztandarem  pojechała 
do Wrocławia na Akademię Wojewódzką z okazji Dni 
Honorowego Krwiodawstwa. 

11 grudnia  odbyła się ostatnia akcja 
oddawania krwi w tym roku. Zgłosiło 
się 34 dawców, natomiast krew 
oddały jedynie 24 osoby, gdyż 
pozostałe 10 osób miało zbyt niską 
hemoglobinę. Zauważyłem, że coraz 
więcej osób chcących oddać 
honorowo krew dotkniętych jest tym 

problemem. Takim osobom zalecamy zażywanie żelaza  
w postaci leku ASCOFER, który dla krwiodawców jest 
bezpłatny, jednakże jest to lek na receptę. Dodatkowo 
można zażywać kwas foliowy i oczywiście starać się o lepsze 
odżywianie! 

Ustalono też terminy poboru krwi na rok 2015 w Stroniu 
Śląskim oczywiście krew oddawać będziemy jak dotychczas 
w CETIK-u: 16 luty – poniedziałek, 28 kwiecień – wtorek, 29 
czerwiec – poniedziałek, 25 sierpień – wtorek, 20 
październik – wtorek, 22 grudzień – wtorek. 

Ustaliliśmy też terminy Akcji w Lądku Zdroju w CKIR. 
02 marzec – poniedziałek, 26 maj – wtorek, 28 lipiec – 

wtorek, 05 październik – 
poniedziałek, 08 grudzień 
– wtorek.  
                     Jacek 

CO SŁYCHAĆ W KLUBIE HDK? 

► STRONIE WIEŚ 

    Z okazji Dnia Niepodległości 11.11.2014 r. Rada Sołecka 
zorganizowała spotkanie z Seniorami naszej wsi. Pani Jola 
Pawłowska przygotowała program o tematyce patriotycznej  
w wykonaniu dzieci sołectwa. Spotkanie przebiegło w podniosłej 
atmosferze, przy śpiewie naszych narodowych pieśni z akompa-
niamentem akordeonu. Na poczęstunek Panie z KGW upiekły 
smaczne swojskie ciasta oraz zaserwowały kawę i herbatę. 

   Dnia 5.11.2014 r. do 
pensjonatu „Monte 
Negro” zawitał św. 
Mikołaj. Uradowane 
dzieci otrzymały bogate 
paczki, w których 
znajdowały się miłe 
niespodzianki.  
Spotkanie przebiegło  
w radosnej atmosferze  

i zabawie ze św. Mikołajem. Dziękujemy właścicielom pensjonatu za 
nieodpłatne użyczenie lokalu. 

 
   Dnia 6.12.2014 r. Koło 
Gospodyń Wiejskich Stronie 
W i e ś  w z i ę ł o  u d z ia ł  
w organizowanych przez 
CETiK „Stołach Wigilijnych”.  
Za wkład pracy w przygo- 
towaniu pysznych potraw oraz 
za przepiękny świąteczny 

wystrój stołu Panie z KGW otrzymały dodatkową nagrodę 
ufundowaną przez Starostwo Kłodzka.  
► NOWY GIERAŁTÓW   
   W dniu 6.12.2014 roku w Nowym Gierałtowie miała miejsce 
Impreza Mikołajkowa na Wiejskim Placu Spotkań. Podobnie jak  
w dwóch poprzednich latach w drzwiach domku pojawił się 
najprawdziwszy Swięty Mikołaj z worem pełnym prezentów dla 
grzecznych dzieci. Nie był to wprawdzie Święty Mikołaj z Rovaniemi 
ale wszystkie dzieci były bardzo zadowolone z otrzymanych 
prezentów. Mikołajową imprezę przygotowała Rada Sołecka  
z Sołtysem Zbigniewem Drausem.  
                 Zdzisław Gordziejewski  

ŚWIĄTECZNE INICJATYWY  
W STROŃSKICH SOŁECTWACH 
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STROŃSKA GWIAZDKA 2014 W STROŃSKIM PARKU AKTYWNOŚCI 

 

   Stroński Park Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. 
informuje że została otwarta nowo wyremontowana Sala 
Konferencyjna mieszcząca się w budynku spółki przy  
ul. Kościuszki 20a dawny KEBAB-BAR „BASENOWA”.  
   Zachęcamy do korzystania z w pełni wyposażonej sali  która 
spełni każde Państwa oczekiwania przy organizacji spotkań, 
imprez okolicznościowych czy konferencji .  
   Sala wyposażona jest w:  
● Sprzęt AUDIO ● Kolrofony  ● Zaplecze kuchenne   
● 52’ TV idealny do prezentacji mul]medialnych  
                               Oferta w atrakcyjnej cenie! 
 

NOWA SALA KONFERENCYJNA W S.P.A. 

 

   14 grudnia w Hali Widowiskowo-Sportowej 
S.P.A. „Jaskinia Niedźwiedzia” odbyło się 
spotkanie przed świąteczne pn. „Strońska 
Gwiazdka” , które było zrealizowane w ramach 
projektu „Rozwój działań rekreacyjno-
edukacyjnych pod Śnieżnikiem”, realizowanym 
wspólnie z czeskim Starym Mestem  
i finansowanym ze środków Unii Europejskiej.  
   Na spotkanie przybyli mieszkańcy Stronia 
Śląskiego i partnerzy ze Starego Mesta . 

   Licznie zgromadzoną widownię przywitały Panie: Renata Nowak Prezes SPA „Jaskinia Niedźwiedzia” sp. z o.o. oraz  Alena 

Windová Radna Miasta Stare Mesto. Następnie Burmistrz Stronia Śląskiego - Zbigniew Łopusiewicz z małżonką p. Beatą złożyli 

mieszkańcom partnerskich gmin życzenia zdrowych, pogodnych Świat Bożego Narodzenia  oraz szczęśliwego Nowego Roku 2015.   

W imieniu Starosty Starego Mesta  wystąpili radni miasta František  Rygar i Alena Windová. 

   Radę Miejską Stronia Śląskiego reprezentował Przewodniczący 
Rady Ryszard Wiktor. 
   Atrakcji nie brakowało  
w programie znalazły się: 
Taniec orientalny dzieci ze 
Stronia Śląskiego, występ 
dzieci z Przedszkola Miej-
skiego w Stroniu Śląskim, 
przedstawienie pt” 
Czerwony Kapturek” 
dzieci z przedszkola ze 
Starego Mesta, występ  
„Kapeli z ulicy Hutniczej”,spektakl “Bóg przyszedł do człowieka“ 
grupy teatralnej „Magia Szaleństwa” z Wojewódzkiego Centrum 
Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, doceniony 
gromkimi brawami, występ koła tanecznego ze Starego Mesta, 
prowadzonego przez p. J. Kokešová, Polsko – czeski pokaz karate - 
Waldemar Załudzki, Gimnastyka Artystyczna – pokaz polsko – 
czeskiej grupy pod kierownictwem Lenki Jílková i Wiesławy 
Czerwińskiej, JASEŁKA w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Stroniu Śląskim pod kierownictwem Pani Anity Mrozek, wspólne 

KOLĘDOWANIE. Dodatkową atrakcja był kiermasz ozdób świątecznych  
i polsko-czeski jarmark rzemiosła i rękodzieła.    
   W finale imprezę uświetnił pokaz sztucznych ogni. 

Dziękujemy za świąteczną atmosferę i zapraszamy na kolejne spotkania. 

   07 grudnia 2014r w Hali widowiskowo-sportowej Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia 
Niedźwiedzia „ Sp. Z o.o. odbył się już po raz trzeci MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ.  
   Do zawodów przystąpiły cztery drużyny „ LĄDEK 1”, „LADEK 2”, „STRONIE” oraz „ŻABKA 
TEAM”. Jak zwykle przy tego typu imprezach emocji nie brakowało, wszyscy zawodnicy stawali 
na wyżynach swoich umiejętności, starając się doprowadzić swoja drużynę do zwycięstwa. 
Zawody odbywały się w systemie TURNIEJOWYM („Każdy z każdym”). Rozegrano 6 meczy, które 
wyłoniły zwycięzcę , została nim drużyna „LĄDEK 1”w składzie: Wojciech Łukaszewicz, Marcin 
Łukaszewicz, Wiktor Wojciechowski, Daniel Fedorec, Dominik Walkowiak, Marcin Szymański, 
która wygrała wszystkie spotkania. Miejsce drugie drużyna „LADEK 2”, miejsce trzecie „ŻABKA 

TEAM”. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportowe zachowanie.  Zwycięzcą gratulujemy i zapraszamy na kolejne zawody!!!   

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
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  150 LAT SZKLARSTWA W STRONIU ŚLĄSKIM 

   W bieżącym roku minęła 150 

rocznica powstania Huty Szkła 

w Stroniu Śląskim. 

 Założycielem jej był Franc 

Losky, który 23.02.1864 roku 

zbudował pierwszy piec do 

wytopu masy szklanej. Był to 

początek historii szklarstwa na 

tym terenie. Huta przez bardzo 

długi okres dobrze prosperowała i przynosiła zyski. Miało to istotny 

wpływ na rozwój miejscowości oraz poprawę jakości życia jej 

mieszkańców. W latach 90-tych ubiegłego stulecia osiągnęła najwyższy 

poziom rozwoju szklarstwa polskiego i zdobyła poważne uznanie wśród 

producentów kryształów na rynkach światowych. Zatrudniała 2300 osób. 

   Huta zabezpieczała nie tylko miejsca pracy, ale też: mieszkania, żłobki, 

przedszkola, hotele pracownicze, internaty, szkoły, dom kultury, basen, 

bibliotekę oraz wiele innych obiektów. Bardzo istotnym zagadnieniem 

było kształcenie kadry technicznej. Powodowało to napływ młodzieży  

z całej Polski. W efekcie nastąpił rozwój demograficzny i urbanizacyjny 

Stronia Śląskiego.  

   Jednak zmiany polityczno-ekonomiczne w kraju spowodowały, że Huta 
Szkła Kryształowego „Violetta” – jak wiele państwowych zakładów – 
podlega procesowi przekształceń własnościowych. Rozpoczął się bardzo 
trudny okres funkcjonowania zakładu. Dzięki właściwej współpracy  
z władzami miasta obiekty nieprodukcyjne huty znalazły nowych 
właścicieli lub administratorów. W pierwszym okresie przekształceń HSK 
„Violetta” funkcjonuje jako spółka akcyjna, której największy pakiet 
należy do Banku Zachodniego. Zakład znalazł się w bardzo trudnej 
sytuacji. Nie poradził sobie z bezwzględnymi wymogami ekonomicznymi 
w nowych realiach. Został więc poddany procesowi likwidacji. Był to 
bolesny cios dla pracowników, miasta i lokalnej społeczności. 
   Aktualnie funkcjonuje niewielka Huta Szkła, która powstała na części 
obiektów pozostałych po zlikwidowanym zakładzie. Zatrudnia około 200 
osób. Jest namiastką podtrzymującą tradycję szklarstwa  
w Stroniu Śląskim. 
   Jednak często wspominamy naszą „starą” hutę, z którą związane były 
lata pracy kilku pokoleń, jak również wiele zwyczajnych ludzkich trosk  
i radości. 
      Zofia Sadowska 

►   11 stycznia 2015 r. w CETiKu odbędzie się 23 Finał 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.Tym razem 

pieniądze zbierane będą na diagnostykę oraz godną 

opiekę ludzi w podeszłym wieku. Szczegóły już 

wkrótce na stronie internetowej www.cetik.stronie.pl.  

► 14 styczna 2015 r. odbędą się wykłady 

Uniwersytetu III Wieku w CETiKu.   

Sala widowiskowa Centrum godz. 16-18.Tematem 

spotkania będzie "Wiedeń - najpiękniejsza stolica 

Europy", prelekcja autorstwa Pani Małgorzaty 

Żochowskiej.   

► 16 stycznia 2015 r. Godz 18.00 w sali 

widowiskowej CETik-u - Spirituals Singers Band - 

Najpiękniejsze pastorałki i kolędy świata.   

Wstęp wolny!   

Kolędy ułożono w różnych stylach wykonawczych,  

w których umieszczone są elementy folkloru, jazzu, 

gospelu oraz muzyki rozrywkowej, zachowując 

jednocześnie dozę naturalnego liryzmu  i możliwości 

zabawy tą świąteczną muzyką. Podróż po świecie  

kolęd umilą opowieści o tradycjach świątecznych 

różnych narodów. Wykonawca -  Spirituals Singers 

Band w składzie: Alicja Leśniok-Wiłkowska, Marta 

Raczak-Idczak,  Aleksandra Sozańska-Kut,  

Jacek Zamecki, Marek Dygdała, Artur Stężała.  

CETik zaprasza na styczniowy 
cykl imprez! 

► 16 stycznia 2015 r. w CETiKu odbędzie się Dzień Babci i Dziadka 

zorganizowany przez Przedszkole Miejskie im.Jana Pawła II w Stroniu 

Śląskim. Szczegółowa informacja dostępna będzie w Przedszkolu Miejskim 

im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.   

► 24 stycznia 2015 r. odbędzie się impreza "biegówkowa" pt.  

I STROŃSKA ŻMIJA 2015 czyli wężykiem przez Żmijowiec. W programie 

konkurs na najlepsze zygzaki. Szczegółowa informacja na stronie 

www.stronie.pl oraz www.cetik.stronie.pl.    

 

Szczegółowa informacja o wszystkich imprezach dostępna jest na stronie:

                    www.cetik.stronie.pl/kalendarz imprez. 

Z A P R A S Z A M Y ! 
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                                         UZALEŻNIENIE CHOROBĄ EMOCJI 

 

W poprzednich publikacjach zasygnalizowałam  Państwu 
istnienie kilku form oddziaływań samopomocowych w leczeniu 
choroby alkoholowej: Grupę Wsparcia, Wspólnotę AA, Klubu 
Abstynenta.  

W odzewie zadzwoniła do mnie młoda kobieta, żona alkoholika. 
Poprosiła o zamieszczenie informacji o istnieniu samopomocowej 
Grupy Rodzinnej Al - Anon. Taka grupa istnieje i czynnie działa  
w Lądku Zdroju w Domu Kultury  przy Placu Staromłyńskim 5  
i nosi ładną nazwę „Nadzieja”. Spotkania Grupy odbywają się  
w każdą środę o godz. 18.00. Moja rozmówczyni będąc osobą 
zaangażowaną w działalność tej grupy, dostarczyła mi plakaty  
i ulotki z informacjami. Dziękuję.  

Z pokorą przyznaję, że dotychczas niewiele miejsca i uwagi 
poświęciłam członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu.  
A o powadze tego tematu świadczy wyrzut zawarty w głosie mojej 
rozmówczyni. Dlaczego rodzinom potrzebna jest Grupa Wsparcia? 
Spróbuję znaleźć na to pytanie odpowiedź.  Życie w związku  
z osobą uzależnioną wywiera negatywny wpływ na całą rodzinę: 
współmałżonka, dzieci, rodziców. Pojawiają się kłótnie, awantury, 
przemoc tak fizyczna jak i psychiczna, ekonomiczna, emocjonalna. 
Cierpią dzieci. Takie życie przynosi brak satysfakcji, wstyd, 
poniżenie, zawód. Dominuje złość, wstyd, poczucie krzywdy, 
narastają nerwice, stany depresyjne, niechęć, pogorszenie stanu 
zdrowia. Ważne jest także ogromne zubożenie rodziny, poczucie 
degradacji społecznej, lęk. Prowadzi to w efekcie do zakłócenia 
funkcjonowania psychicznego każdego z członków rodziny. Żyją oni 
w przewlekłym stresie i poczuciu zagrożenia. Osoba uzależniona 
zaniedbuje swoje obowiązki i powinności, w odpowiedzi na to 
partner przejmuje je na swoje barki. Każdy członek rodziny reaguje 
na chore zachowania pijącego. Utrwalają się zachowania 
przystosowawcze do coraz trudniejszej sytuacji. W terapii nosi to 
nazwę współuzależnienia. Wiele osób początkowo obraża się: „to 
nie ja jestem alkoholikiem, to on, on niech się leczy, nie ja” !!!.  
   Ale warto zobaczyć na czym polega współuzależnienie: trzeźwy 
partner „żyje” życiem osoby pijącej, uzależnia od pijącego swoje 
uczucia, czeka, wyczekuje, lęka się, wścieka, wyzywa lub  cierpi  
w milczeniu, jest wulkanem przykrych uczuć z dominacją złości, 
krzywdy, upokorzenia. Kontroluje wydarzenia w domu, staje się 
nieufna, czujna, znerwicowana. Tym samym daje zgodę osobie 
uzależnionej na kontynuację destrukcyjnych zachowań. Próbuje 
stosować różne środki zaradcze w celu radzenia sobie ze stresem. 
Początkowo zaprzecza problemowi, broni dobrej opinii o rodzinie. 
Zyskiem z takiego zaprzeczania jest pozorna równowaga  
w rodzinie, nic więc nie trzeba zmieniać. Ale relacje ulegają 
dalszemu pogorszeniu, co powoduje wzrost napięcia. Narasta 
wrogość, bezradność, wstyd, smutek, złość. W efekcie osoba 
współuzależniona wycofuje się z życia towarzyskiego, przestaje 
zapraszać przyjaciół, rodzinę i znajomych, więzi te rozluźniają się. 
Dzieci nie przyprowadzają rówieśników. System zaprzeczeń i obron 
powoduje, że osoba ta obwinia siebie o to, co się dzieje, trwa  
w poczuciu, że sama sobie poradzi z tym problemem.  
   Kiedy jednak pijący przerywa picie, rodzi się nadzieja, że 

wszystko się ułoży, jakoś to będzie: „kiedy nie pije, jest taki dobry  

i miły, kocham go”. Zaczyna dominować przekonanie, że „jak tylko 

przestanie pić, to wszystko będzie dobrze”.  

 Życie uczuciowe jednak nadal kręci się wokoło tej chwilowo 
niepijącej osoby.  Ale po jakimś czasie partner wraca do picia, 
sytuacja nakręca się ponownie. Dlatego nazywa się to 
współuzależnieniem. Uzależniony jest w centrum uwagi 
partnera kiedy pije, ale także wówczas,  kiedy nie pije. 

Po pomoc zgłaszają się najczęściej kobiety, żony lub 
partnerki alkoholików, ale bywają także mężczyźni, mężowie 
uzależnionych kobiet. Osoby te kojarzą sobie swoje 
cierpienie z obecnością alkoholu w swoim domu i proszą  
o informacje, co mają zrobić, by partner przestał pić.  

Niestety, często nie mamy wpływu na osobę pijącą. Warto 
pamiętać zasadę, że żeby zmienić świat i ludzi, zmianę 
należy rozpocząć od siebie samego.  

Od wielu lat w Polsce funkcjonują poradnie dla osób 
współuzależnionych, które mają na celu poprawę jakości 
życia tych osób, wybudowanie wiary w siebie i swoje 
możliwości. Rezygnacja z kontroli nad uzależnionym skutkuje 
odzyskaniem kontroli nad własnym życiem, zajęcie się sobą, 
docenienie siebie, swoich możliwości i zasobów. Żeby  
z przygnębionych, gorzkich, zatroskanych i smutnych stać się 
osobami wierzącymi w siebie. Terapia nastawiona jest na 
pozytywną zmianę obrazu siebie, zastąpienie rozpaczy 
nadzieją. 

Świetną formą pomocy i najbardziej dostępną  
w naszym rejonie jest samopomocowa Grupa Al-Anon. 
Przeznaczona jest ona dla osób będących w emocjonalnym 
związku z osobami uzależnionymi od alkoholu. Mówimy tu  
o żonach, mężach, rodzicach, konkubinach czy konku- 
bentach, przyjaciołach, którzy cierpią w związku  
z piciem swoich bliskich. Program Al-Anon jest adaptacją 
programu Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. To rodzaj 
oddziaływań grupowych, gdzie można spotkać ludzi z tym 
samym problemem. 

Al-Anon jest społecznością, w której bliscy alkoholików 
dzielą się siłą i nadzieją, zdrowymi sposobami postępowania 
w związku z piciem bliskiej osoby, uczą się zdrowych wzorów 
życia. Na początku wystarczy tylko przyjść.  Al- Anon, Plac 
Staromłyński w Lądku Zdroju – Dom Kultury, każdy 
czwartek, godz. 18.00. 

 
mgr  Elżbieta Kordas, pedagog 

   Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień 
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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)  

 

 

 

 

 

 

   BEZPŁATNE PORADY PRAWNE 
Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, 

C. NAJDUCH, M. LASKOWSKA , Z. PAKUŁA, R. WIKTOR  
organizują dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie  bezpłatną, 
podstawową obsługę prawną / doradztwo / udzielaną przez fachową 
pomoc z  kancelarii prawnej. 
Porady udzielane będą w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca  
w godzinach 15.30-16.30: 
● wyjątkowo  dnia 12 stycznia 2015 r. w Biurze Radnego  
ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu Śląskim, 
● dnia 2 luty 2015 r. w w Biurze przy ul. Morawka 31 (przychodnia 
zdrowia obok Apteki „Słoneczna”), 
   Prosimy o wcześniejsze umówienie się na poradę, a planowane 
wizyty uzgadniać pod nr  tel. 601 259 900. 

 
                                          BEZPŁATNE PORADY ZUS 
W dniu 10.01.2015 roku  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.  
 
                                                  BIURO RADNYCH 
 Magdalena Laskowska, Wiesław Ryczek i Zdzisław Pakuła, zapraszają  
w sprawach samorządowych do Biura przy ul. Morawka 31 
(przychodnia zdrowia obok Apteki Słoneczna)  w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca w godzinach 1600-1700 

   Rada Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu 

Śląskim serdecznie dziękuje Rodzicom, Uczniom, Proboszczowi 

Stronia Śląskiego Ks. Ryszardowi Szul, Proboszczowi 

Bolesławowa Ks. Krzysztofowi Kauf , Panu Henrykowi Majka, 

Państwu Gulij i Państwu Kaweckim za wsparcie i pomoc, dzięki 

którym możliwa była organizacja sprzedaży ciast przed 

cmentarzem w dniu 30.10.2014 r. Dochód osiągnięty ze 

sprzedaży w całości został przekazany na potrzeby naszej 

szkoły.  

   Rada Rodziców ZSS serdecznie dziękuje Gronu 

Pedagogicznemu ZSS w Stroniu Śląskim, Rodzicom, 

pracownikom Biblioteki Miejskiej w Stroniu Śląskim, Biurowi 

Rachunkowemu- Radosław Bednarczyk w Lądku Zdroju, Pani 

Elżbiecie Biegańskiej, Pani Joannie Sztandarskiej, Pani 

Małgorzacie Węcławiak, Proboszczowi Stronia Śląskiego  

Ks. Ryszardowi Szul i Proboszczowi Bolesławowa Ks. 

Krzysztofowi Kauf za pomoc w ogłoszeniu i przeprowadzeniu 

akcji pozyskania 1% od dochodu na Fundusz Wieczysty 

„Wspieramy Strońską Młodzież”.  

   Za finansowe wsparcie udzielenia 1% od dochodu na Fundusz 

Wieczysty „Wspieramy Strońską Młodzież” bardzo dziękujemy 

Pani Barbarze Szmigielskiej, Panu Tomaszowi Marczak, Pani 

Urszuli Petersen, Panu Henrykowi Cyganik, Pani Agnieszce 

Urbaniak, Pani Beacie Okseniuk, Pani Jolancie Nowak i Panu 

Janowi Florowskiemu oraz wszystkim pozostałym 

anonimowym darczyńcom.  

   Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% 

od dochodu na Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika nr KRS: 

0000063627 koniecznie z dopiskiem „Wspieramy Strońską 

Młodzież”.   

   Fundusz Wieczysty „Wspieramy Strońską Młodzież” został 

założony przy Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika dla 

młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 

na finansowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

         Rada Rodziców ZSS w Stroniu Śląskim . 

  

 

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 każdą środę od 15:00-16:00. 

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO  
I PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

ZAPRASZAJĄ 


