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POŚWIĘCENIE DROGI KRZYśOWEJ
W dniu 27.08.2007 r. w Starej Morawie pod Suszycą odbyło
się poświęcenie Drogi KrzyŜowej i
Groty Matki BoŜej. Otworzona
Droga KrzyŜowa pochodzi z czasów
I Wojny Światowej. Oprawę muzyczną
zapewniła
Grupa
„ARTUFICES”.
Poświęcenia dokonał biskup
Ignacy Dec, który z rąk Burmistrza
Zbigniewa
Łopusiewicza
otrzymał pamiątkowy medal wydany
z okazji 40 — lecia nadania praw
miejskich dla Stronia Śląskiego.
Po uroczystości odbyła się
biesiada, zorganizowana
przez
mieszkańców i lokalnych gastronomów.
Do Drogi KrzyŜowej moŜna
dojść leśną drogą, która swój początek ma w okolicy skrzyŜowania
dróg prowadzących na Bolesławów i
Kletno.
Historia
Grota Matki Boskiej i Droga KrzyŜowa zostały zbudowane jako dziękczynienie tutejszego mieszkańca za powrót jego synów z I –
szej Wojny Światowej. Miejsce to stało się
kultowe i przez długie lata było odwiedzane
przez pątników. Metalowe stacje z czasem
uległy korozji, pozostały jedynie kamienne
fragmenty ścieŜek.
O kaplicę zadbała miejscowa ludność osiadła
tu po 1945 roku. Pomysł generalnej renowacji tego miejsca zrodził się dopiero w latach
80 – tych. Jego twórcami byli ks. Stefan
Witczak „Kruszynka”, w tych latach proboszcz parafii Bolesławów; Mieczysław Krywieńko, ówczesny nadleśniczy Nadleśnictwa
Lądek Zdrój; oraz Ewa
Beyer – Formela, ar-

tystka z Sopotu. Ideę
tę kontynuował ks. Tadeusz Chlipała oraz
obecny proboszcz, ks.
Stanisław Saryczew. Cel
został osiągnięty w roku
2007.
Jak odtworzono Drogę
KrzyŜową pod Suszycą
Całość prac przeprowadzanych nad renowacją
Drogi KrzyŜowej koordynowała Irena Foremnik. Nadleśniczy Mieczysław Krywieńko podarował drewniane tablice. Obrazy ukazujące mękę Chrystusa,
które znalazły się na
kolejnych
tablicach,
wyszły spod pędzla pani
Ewy Beyer – Formeli.
Rzeźbiarze z Kamienicy, Marek i Stanisław
Kurowscy, oprawili stacje, zaopatrzyli je w
daszki oraz słupki, a takŜe wykonali stół liturgiczny.
Przedstawiciele miejscowej ludności przeprowadzili szereg prac przygotowujących
zaniedbany i trudno dostępny teren wokół
groty. Wykonano mostek, ławeczki, odnowiono ścieŜki, a stacje zamontowano w betonowych podstawach.
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UWAGA!!!
Od niedawna w ratuszu Starégo Mĕsta,
w tamtejszym Centrum Informacji,
funkcjonuje KANTOR.
Jest otwarty codziennie
w godzinach od 8:00 do 17:00,
z przerwą od 12:00 do 13:00.
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MIESZKANIA JUś OD 1% WARTOŚCI
Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie do końca 2007 roku mogą, na preferencyjnych warunkach, nabyć lokale mieszkaniowe, które dzierŜawią lub wynajmują od Gminy minimum od
trzech lat. Bonifikaty na wykup mieszkań wynoszą od 70%
do 99% wartości mieszkania i obowiązują do 31 grudnia 2007 r.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12
(tel. 074 811-77-15).

JUś DZIŚ WYMIEŃ DOWÓD OSOBISTY!
Proces wymiany dowodów osobistych kończy się 31 grudnia 2007 r.
co oznacza, Ŝe od 1 stycznia 2008 r. stare ksiąŜeczki stracą waŜność.
Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych dowodów na nowe,
znajdą się w trudnej sytuacji, poniewaŜ nie będą mogli m.in.

•
•
•
•

załatwić formalności w urzędach,
odebrać listu poleconego na poczcie,
wziąć kredytu bankowego,

sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Z kaŜdym dniem kolejka w Urzędzie wydłuŜa się.
JuŜ dzisiaj na wydanie nowego dowodu trzeba czekać
ok. 1 m-ca.
W Powiecie Kłodzkim kampanię informacyjną dotyczącą wymiany dowodów
osobistych prowadzą równieŜ pracownicy Powiatowego Zespołu Doradców.
Powiatowy Zespół Doradców w Kłodzku obejmujący swoim zasięgiem działania
m.in. Gminę Stronie Śląskie udziela informacji i bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o wydanie dowodów osobistych. Osobą do bezpośredniego
kontaktu jest Pan Tadeusz Stoś doradca PZD Kłodzko. Dodatkowe informacje moŜna uzyskać w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku ul.
S. Okrzei 6 w godz.7-15.tel. 074 8673801 lub na stronie internetowej
www.dodr.pl
Nie zwlekaj!!!

JuŜ dziś wymień dowód osobisty!!!
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PRZYPOMINAMY !!!
♦15.09 mija termin płatności III raty
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
♦15.09 mija termin płatności II raty
podatków od środków transportowych.
♦Przypominamy o obowiązku składania informacji o wystąpieniu okoliczności wpływających na zmianę w
podatkach lokalnych oraz rolnym i
leśnym.
♦15.09 mija termin płatności III raty
czynszu za ogródki przydomowe.
Prosi się o dokonywanie wpłaty na
podstawie UMOWY DZIERśAWY, a
nie na podstawie wymiaru podatku!!!
♦25.09 mija termin płatności czynszu
dzierŜawnego za garaŜe.
♦30.09 mija termin płatności III raty zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych.
♦Przypomina się o konieczności przedłuŜenia umów na uŜytkowanie kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym w Stroniu Śląskim. Opłata za przedłuŜenie uŜytkowania kwatery na okres kolejnych 20 lat
wynosi 200 PLN.
♦Z dniem 15.09 br. upływa termin składania wniosków o stypendium socjalne na
nowy rok szkolny 2006/2007 oraz zasiłki
szkolne
♦30.09 mija termin składania wniosków o
stypendia Burmistrza Stronia Śląskiego
(naukowe, sportowe i artystyczne).
♦Do dnia 30 września 2007 r. przyjmowane są, w punkcie informacyjnym Urzędu
Miejskiego, wnioski do budŜetu Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok.

STYPENDIA SOCJALNE I STYPENDIA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
STYPENDIA SOCJALNE
Z dniem 15 września 2007r. upływa termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny
2007/2008. Zgodnie z obowiązująca ustawą jedynym kryterium warunkującym przyznanie stypendium szkolne
jest kryterium dochodowe. Wg stanu na dzień 29 sierpnia 2007 r. dochód netto na jedną osobę to kwota 351,00zł.
Wniosek moŜe zostać złoŜony przez rodzica albo opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Wszystkich którzy nie
przekraczają ww. kryterium dochodowego mogą pobrać wniosek w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Do wniosku naleŜy dołączyć (tylko te dokumenty, które odnoszą się do danej sytuacji Ŝyciowej) zaświadczenie z zakładu
pracy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2007r., zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobieranych świadczeniach rodzinnych, dodatku mieszkaniowym, zasiłkach, kopię wyroku sądowego mówiącego o
przyznanych alimentach, a jeśli alimenty zasądzone nie są płacone opiekunowi dziecka naleŜy dołączyć informację od komornika o skutecznej lub bezskutecznej egzekucji, kopię ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej, zaświadczenie od komornika o innych zobowiązaniach. Dokumenty mają dotyczyć dochodów osiągniętych w miesiącu sierpniu 2007.
Wszystkie osoby posiadające konto bankowe mogą we wniosku wskazać posiadacza rachunku bankowego i jego nr. Stypendium szkolne wypłacane w kasie i przelewane na konto bankowe wpływa w tym samym dniu.

STYPENDIA BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
Informujemy, Ŝe z dniem 30 września 2007r. upływa termin składania wniosków o stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wnioski moŜna pobrać w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego.
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INWESTYCJE

ZDOLNY ŚLĄSK
Fundacja Edukacji Międzynarodowej ogłasza po raz siódmy konkurs stypendialny
programu "zDolny Śląsk" - rok szkolny
2007 /2008!!!! Do konkursu zapraszamy
uczniów z Dolnego Śląska, którzy w ubiegłym roku szkolnym osiągnęli znaczące sukcesy na polu naukowym, artystycznym lub sportowym. Procedura składania wniosków
potrwa do 5 września 2007 roku.
Wnioski naleŜy przesyłać tylko drogą pocztową, na
adres:
Fundacja Edukacji Międzynarodowej; ul. Zielińskiego 38
53-534 Wrocław. BliŜsze informacje dostępne pod adresem: www.fem.org.pl , lub w Gminnym Centrum Informacji w Stroniu Śląskim.

75-LECIE PAPRSKA
W ubiegłą sobotę schronisko
„PAPRSEK” obchodziło swoje 75lecie. Paprsek połoŜony jest w czeskich Górach Rychlebskych, tuŜ przy
granicy polsko—czeskiej, nieopodal
Bielic. Schronisko, wybudowane w
1932 r. nosi nazwę „W raju”. Podczas odchodów 75-lecia
został poświęcony kamień węgielny pod mającą powstać
w tym miejscu kapliczkę.
Warto przy tej
okazji przypomnieć,
Ŝe uczestnicy m.in..
„Lata
Jaskiniowców” mieli okazję
zasmakować specjałów kuchni czeskiej
przygotowanych
właśnie przez Paprsek.

PRZETARGI

Trwa pierwszy etap modernizacji
budynku przy ul. Zielonej 5. W tym
etapie zostanie oddanych do uŜytku , jeszcze w tym roku, 18 mieszkań dwupokojowych z kuchnią i
łazienką o powierzchni od 34,3 m2
do 47 m2, z czego trzy mieszkania
przystosowane są dla osób niepełnosprawnych.
Przewidywany koszt inwestycji
szacowany jest na ok. 1,2 mln zł.
_____________
W celu poprawy komunikacji w obrębie Starego Gierałtowa została
zmodernizowana droga gminna nr
26 i 28 o długość niespełna 0,5 km
oraz wyremontowany most na Białej Lądeckiej. Koszt remontu drogi
wyniósł ok. 220 tys. zł, z czego 103
tys. to dofinansowanie z BudŜetu
Państwa. Remontu mostu wyniósł
ok. 190 tyś zł i został sfinansowany
ze środków Gminy, BudŜetu Państwa oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
_____________
W Stroniu Śląskim został zmodernizowany plac zabaw dla dzieci.
Nowy plac zabaw został wyposaŜony w „Zestaw Kubuś”, bujaki spręŜynowe, huśtawki nóŜki i huśtawki
wyposaŜone w siedliska dla dzieci.
_____________
Do Państwa dyspozycji oddaliśmy
siedemnaście nowych gniazd do
selektywnej zbiórki odpadów, w
skład których wchodzą pojemniki
na papier, plastik i szkło.

BUDYNEK PRZY UL. ZIELONEJ 5

DROGA W STRATYM GIERAŁTOWIE

PLAC ZABAW — STRONIE ŚLĄSKIE

Segreguj śmieci!!!

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ n/w nieruchomości stanowiących
własność Gminy Stronie Śląskie:
Przetarg odbędzie się dnia 21 września
2007r. w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr
17(sala konferencyjna). Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....”naleŜy
wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej
do dnia 18 września 2007 r. Dodatkowe
informacje moŜna uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul.
Kościuszki 55-Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich -pok.
nr 12, tel. 074 811-77-15, 45.

PołoŜenie

Nr działki
pow. działki
w ha

Przeznaczenie i
sposób jej zagospodarowania

ObciąŜenia
nieruchomości

Cena
wywoławcza
w zł. brutto

Termin
przetargu

Goszów

150/3
0,25ha

UŜytki rolne

Nieruchomość jest
wolna od długów
i obciąŜeń

5 000,00

21.09. 07 r.
godz. 12:00

Stronie Śl.
ul. Polna

84
0,5852ha

Zabudowa mieszkalno-usługowa

Nieruchomość jest
obciąŜona umową dzierŜawy obowiązującą do
30 września 2007r.

197 217,00

21.09. 07 r.
godz. 12:15

Stronie
Wieś

153/1
0,2901ha

Zabudowa mieszkalno-usługowa

Nieruchomość jest
wolna od długów
i cięŜarów.

96 862,00

21.09. 07 r.
godz. 12:30

Kamienica

14/4
1,3800ha

Zabudowa mieszkaniowa i usługi
oraz w części
górnej uŜytki rolne

Nieruchomość jest
wolna od długów
i cięŜarów

190 154,00

21.09. 07 r.
godz. 12:45
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Z śYCIA STRAśY MIEJSKIEJ

LEADER +

W dniu 01-08-2007r. StraŜ Miejska została poinformowana, iŜ na
terenie Gimnazjum przebywa sarna, która nie moŜe się wydostać z
ogrodzonego terenu szkoły. Na ratunek dzikiemu zwierzęciu ruszyli funkcjonariusze, którzy zwrócili zwierzęciu wolność.
W dniu 04-08-2007r o godzinie 22.20 patrol w składzie StraŜnik Miejski
i funkcjonariusz Policji zostali powiadomieni, iŜ w jednym z budynków na
klatce schodowej drzemkę postanowił sobie uciąć nieznany męŜczyzna. Jak
się okazało męŜczyzna ten był w stanie upojenia alkoholowego i przekonany
był, Ŝe znajduje się w budynku, w którym jest jego mieszkanie. MęŜczyzna
ten pod wpływem spoŜytego alkoholu całkowicie stracił orientacje w topografii miasta, poniewaŜ znalazł się po przeciwległej stronie miasta.
W dniu 07-08-2007r do Komendy StraŜy Miejskiej zgłosił się turysta odwiedzający teren Naszej gminy z nietypowym bagaŜem. Turysta ten przywiózł
straŜnikom znalezionego wcześniej, rannego Myszołowa. StraŜnicy zajęli
się rannym ptakiem i przekazali go odpowiednim słuŜbom.
W dniu 10-08-2007r o godzinie 16.30 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej podczas patrolu jednej z ulic naszego miasta zauwaŜyli męŜczyznę poszukiwanego w związku z nakazem doprowadzenia do odbycia kary pozbawienia
wolności. MęŜczyzna ten został ujęty i doprowadzony do Zakładu Karnego.
W dniu 16-08-2007r o godzinie 23.05 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej
podczas prewencyjnego patrolu zalewu w Starej Morawie pod kątem niszczenia mienia usłyszeli krzyki kobiety. Krzyk nie był głośny, ale funkcjonariusze mogli zlokalizować miejsce, z którego dochodziły. Jak się okazało na
molo para młodych ludzi postanowiła skonsumować uczucie, którym się darzą.
W dniu 19-08-2007r o godzinie 01.40 patrol w składzie funkcjonariusz Policji
i funkcjonariusz StraŜy Miejskiej na drodze Stara Morawa – Stronie Śląskie zauwaŜyli samochód marki Fiat 126p poruszający się z nadmierną
prędkością. Fiat z pełnym stanem osobowym osiągał prędkość około 100
km/h, a kierowca wykonywał manewry świadczące, iŜ moŜe być pod wpływem alkoholu. Z uwagi na wzmoŜony ruch pieszych powracających z Lata
Jaskiniowców funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu pojazdu do
kontroli. Jak się okazało Fiatem 126p, poruszało się 4 młodych męŜczyzn, a
kierowca pojazdu nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, na
szczęście był trzeźwy.
W dniu 20-08-2007r funkcjonariusz StraŜy Miejskiej został powiadomiony,
o fakcie przebywania na terenie jednej z posesji bezpańskiego psa rasy
wilczur. Ten pies nie był przyjacielski. Funkcjonariusz miał duŜe problemy z
opuszczeniem posesji, a mieszkańcy posesji zmuszeni byli do przebywania
w domu. Na miejsce wezwano wyspecjalizowaną osobę zajmującą się wyłapywaniem psów.
W dniu 20-08-2007r około godziny 15.00 przebywający w Komendzie StraŜy
Miejskiej funkcjonariusz usłyszał głośne krzyki kobiety dochodzące z ul.
NadbrzeŜna. Jak się okazało na skrzyŜowaniu ul. NadbrzeŜna z Mickiewicza doszło do kolizji samochodu osobowego z rowerzystką. Funkcjonariusz
ustalił na miejscu, iŜ kierowca samochodu wymusił pierwszeństwo przejazdu
na rowerzystce w wyniku czego doszło do zdarzenia. Uczestnicy kolizji
odmówili pomocy twierdząc Ŝe sprawę załatwią polubownie. Na szczęście
nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.
W dniu 21-08-2007r około godziny 15.30 funkcjonariusze StraŜy Miejskiej
oraz funkcjonariusz Policji zostali powiadomieni przez kobietę o demolowaniu mieszkania przez jej męŜa. Niezwłocznie udali się na miejsce interwencji, jednak męŜczyzna oddalił się z mieszkania. Zdziwienie funkcjonariuszy
było duŜe, bo zniszczeniu uległ znajdujący się w mieszkaniu sprzęt RTV,
oraz nowe meble kuchenne.

W ramach Działania 2.7. „PilotaŜowy
Program Leader +” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i
modernizacja sektora Ŝywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich”, mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangaŜowanie w
tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich.
„PilotaŜowy Program Leader +” jest
wdraŜany w ramach dwóch schematów.
Celem Schematu I było tworzenie Lokalnych Grup Działania, którą w naszym
przypadku jest Fundacja Kłodzka Wstęga
Sudetów, w skład której wchodzą gminy
powiatu kłodzkiego, stowarzyszenia oraz
prywatni przedsiębiorcy i rolnicy.
W ramach Schematu II, został wydany folder pt „Produkty lokalne i rękodzieło artystyczne”, który daje okazję
do zaprezentowania domowych wyrobów
spoŜywczych i rękodzieła, o wysokiej
jakości oraz unikatowym smaku i wyglądzie. W Naszej Gminie mieszkają ludzie,
którzy przechowują i pielęgnują pod swoimi dachami zanikające juŜ tradycje.
Niektórzy kultywują je z dziada pradziada i przekazują je swoim dzieciom i wnukom. Jest to pewien rodzaj edukacji.
Nasi indywidualni twórcy i wytwórcy mają przyjemność rozprzestrzeniać swoje
wyroby wśród szerszego grona odbiorców, dlatego właśnie biorą udział w projekcie. W ramach tego schematu zostanie równieŜ wydany, w języku niemieckim,
Przewodnik po trasach rowerowych,
przeprowadzone zostaną szkolenia językowe, a takŜe przygotowana zostanie
dokumentacja słuŜąca w następnym etapie do przeprowadzenia inwestycji zmierzających do wzbogacenia oferty turystycznej, szczególnie na terenach wiejskich.
Kluczowym produktem, który zostanie
stworzony w ramach programu LEADER +, są „Wioski Beztroski”. W Kotlinie Kłodzkiej ma powstać kilkanaście wiosek tematycznych. W Nowym Gierałtowie
ma powstać „Wioska Pozytywnej Energii”, gdzie będzie moŜna zapoznać się z
działaniem elektrowni wodnej, słonecznej, wiatrowej, a takŜe atomowej.
„Beztroska Wioska” w Gierałtowie ma
powstać jako pierwsza.
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SŁAWNI STRONIANIE

WYSTAWA W WAPIENNIKU

Jerzy Olek ur. 1943r. — artysta,
krytyk oraz teoretyk fotografii i
sztuki. Debiutował wystawą indywidualną w 1965r.
Działał w Fotoklubie „Pałacyk” i grupie „Odra 65”. Pierwsze recenzje i
komentarze krytyczne publikuje w
studenckim piśmie „Konfrontacje”, a
następnie w „Politechniku”, „Wiadomościach”, „Fotografii”,
„Odrze”, „Nurcie” i „Opolu”.
W 1977r. stworzył ruch artystyczny i Galerię „FotoMedium-Art”, animował teŜ spotkania i akcje Seminarium
Foto-Medium-Art.
Począwszy od lat 70. był kolejno członkiem zespołów redakcyjnych „Fotografii”, „European Photography”,
„Projektu”, „Art Life”, a obecnie „Arteonu”.
Pomysłodawca i realizator wielu wystaw problemowych,
m.in. „Stany graniczne fotografii” (Katowice 1977),
„Fotografia – medium sztuki” (Wrocław 1977), „Media”
(Lublin 1978), „Czerń i biel” (Wrocław 1979), „Fotografia
elementarna” (Szczecin 1986), „Elementarfotografie”
(Bielefeld 1986), „Elementárni fotografie” (Brno 1988),
„Meta-Raum” (Düsseldorf 1988), „Elementarność fotografii” (Wrocław 1989), „Continuum” (Wrocław 1989), „2x8”
(Berlin 1990), „Dans et par la Photo” (Castres 1990),
„Photographic Statements” (Jyväskylä 1990), „Passagen
der Photographie” (Wolkersdorf 1991), „Skjulte Dimensioner” (Odense, Kopenhaga 1993), „Peron 5” (Praga 1993),
„Sama zo seba” (Bratysława 1993), „Trace of me”
(Bratysława 1994), „Réalites illusoires” (Lyon 1995), „Noc
artystyczna”
(Stary
Gierałtów
1998).
Od 1989r. jest kuratorem Fotokonferencji WschódZachód „Europejska Wymiana” (m.in. „Nowe przestrzenie
fotografii” – 1991, „Nie-obecność w naturze”– 1993, „Na
styku” – 1995, „Jutro jest dziś” – 1999). Wystawia w kraju
i za granicą.
WaŜniejsze wystawy indywidualne: „Permutacja relatywna” (1974), „Fotografia-tekst” (1978), „Po-fotografia”
(1978), „Fotografia moŜliwa” (1979), „Puste – pełne” (1982),
„Jest i nie jest” (1984), „Biała przestrzeń” (1986), „Świat
objawiony nie jest realny?” (1988), „Bezwymiar iluzji” (od
1991). Ten ostatni cykl prezentowany był m.in. w: Arles,
Białymstoku, Bratysławie, Bydgoszczy, Hradcu Kralovem,
Kioto, Kłodzku, Kopenhadze, Krakowie, Legnicy, Lublinie,
Lyonie, Łodzi, ŁomŜy, Nantes, Narze, Nowym Jorku, Odense, Oleśnicy, Opolu, Osace, Perigeux, Pile, Poczdamie, Poznaniu, Saragossie, Słubicach, Sopocie, Starym Gierałtowie, Strasbourgu, Toruniu, Tulonie, Wiedniu, Wojnowicach,
Wrocławiu, Wuppertalu, Zielonej Górze i na wyspie Sarema.
Miał liczne publikacje w periodykach polskich i obcych.
Jest wykładowcą ASP w Poznaniu i Gdańsku.
W domowej galerii „ef” w Starym Gierałtowie prezentuje własną kolekcję miniatur, tam teŜ, od połowy
lat 80., organizuje warsztaty pt. „Uczestnictwo
we wspólnocie”.

Galeria łaskawy kamień WAPIENNIK w
Starej Morawie zaprasza, wszystkich
mieszkańców i gości wraŜliwych na sztukę, w dniach od 16.07.2007r. 10.09.2007r. na wystawę prac Krystyny
Kolonko i Kajetana Dyrdy. WernisaŜ
wystawy odbył się 4 sierpnia 2007r. o godz. 17:00.
Dzieła pani Krystyny są zaprezentowane w cyklu „Kamieni
Ceramicznych” zamykających się pod wspólnym tytułem
„dotyk”. W pracy artystycznej inspiruje się dotykiem, odczuwaniem, zmysłami, stawianiem i zacieraniem granic w
postrzeganiu własnego „ja” i „nie – ja”. Zestawia materie
ceramiczne na zasadzie przeciwieństw: gładkie – szorstkie,
wypukłe – wklęsłe, bardziej i mniej matowe.
Kajetan przedstawia rzeźby – instalacje, które nazwał
Relatywiskopami. Zajmuje się instalacją, rzeźbą, designem i
rysunkiem. W realizacjach przestrzennych oscyluje wokół
tematu dualnej kondycji człowieka jako widza i uczestnika,
jednocześnie obserwującego wyodrębnioną przestrzeń i
znajdującego się nieuchronnie w niej. Widz wchodzący w
interakcję z obiektami stanowi integralny element projektów artysty.

Źródło: http://autograf.asp.gda.pl

WARSZTATY WOKALNE
Na zaproszenie Centrum
Sportu i Rekreacji, do naszego miasta, przyjechał
śpiewak z Gliwic, by poprowadzić, z Grupą Artystyczną „Artufices”, warsztaty
wokalne. Odbywały się one w
dniach 2 - 5 sierpnia 2007 r. Mieszkańcy Lądka mają z kolei
taki dom kultury, ale nie ma kto w nim śpiewać. My mamy
artystów, którzy dowodzą, Ŝe sztukę moŜna uprawiać nawet
pod przeciekającym dachem. Artysta ćwiczył z zespołem
emisję głosu w powiązaniu z prawidłową wymową, czyli dykcją. W oparciu o tzw. wprawki wokalne i konkretne utwory,
uczulał wraŜliwość wykonawców na istotne dla wokalistów
problemy. Zwieńczeniem warsztatów był koncert
„Artufices” w parafialnym kościele, w Lądku, podczas mszy
świętej, o godz. 10-tej, w niedzielę 5 sierpnia br. Zespół
wykonał m.in. słynną pieśń Verdiego z opery „Nabucco” przyjętą (w kościele!) oklaskami. Zespołem pokierował prowadzący warsztaty baryton, Jan Maria Dyga. Wprawne ucho mogło
usłyszeć, juŜ podczas tego koncertu, efekty pracy pana Jana. Tego samego dnia, o godz. 12-tej, grupa, wraz z Janem
M. Dygą, jako solistą, wykonała „koncert - niespodziankę” w
lądeckiej „Albrechtshalle”. Dyrygował Filip Bułaciński. Koncert spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Występ w tej
zdrojowej kawiarni był towarzyską formą zakończenia
warsztatów wokalnych. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe warsztaty
wzbogaciły moŜliwości wykonawcze grupy, tym bardziej, Ŝe
artysta sprezentował chórowi szereg ciekawych utworów
chóralnych, do wykorzystania w przyszłości.
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PONAD
PODZIAŁAMI
Podczas uroczystej mszy świętej, która odbyła się
w X – tą rocznicę powodzi, na Bolesławowskim rynku, w celu poświęcenia odnowionych: pomnika św.
Ksawerego i rzeźb w Ogrodzie Oliwnym, mszę poprowadził, m.in., honorowy obywatel Stronia – ks.
Reinhard Gröger. Z jego rąk burmistrz Zbigniew
Łopusiewicz odebrał darowiznę w kwocie 1 400 €.
PowyŜsza kwota została przekazana na poczet renowacji poświęconych zabytków. Pieniądze zostały zgromadzone dzięki hojności byłych mieszkańców Starej
Morawy: Magdaleny Göttlich, Franza Gottwald'a,
Bernharda Hauck'a, Franza Reinelt'a, Joachima Schwarzer'a; byłych mieszkańców Kamienicy: Gabrieli
Bader, Gertrudy Blaudschun, Petera Finger'a, Reinharda Gröger'a, rodzeństwa Gabrieli Kaltofen i Brigitte
Rother, Maxa Langer'a, Dorchen Marzusch, Rosemarii
Nickisch, Waltrauda Nickisch, Barbary Schulte, Brunona Tschimmel'a, Günthera Ungrad'a, rodzeństwa
Ernsta Wagner'a Evy Geiger; byłych mieszkańców
Kletna: Rudolfa Beck'a, Annelies Krebs; byłych mieszkańców Nowej Morawy: Irmgardowi Kortus'owi,
Gertrudzie Kurzhals, Mariannie Schetelig, Elfriedzie
Walter, Brunonowi Weise; byłych mieszkańców Bolesławowa: Erice Brocke, Georgowi Franke, Karlowi
Rupprecht'owi, Paulowi Volkmer'owi, Margarete Weinitzke, Güntherowi Weiss'owi, Dorocie Zucker, jak
równieŜ dzięki hojności przyjaciół Naszej Gminy:
Ilsy Bothmann, Tytusa i Gertrudy Eisenrauch, Franza
Waberzeck.

Ks. Gröger wspomniał o historii i przeznaczeniu
pomnika św. Ksawerego, a takŜe o potrzebie jedności
narodów – polskiego i niemieckiego – bez względu na
niechlubną historię. W jego kazaniu Bolesławowski
Ksawery urósł do rangi symbolu pojednania:
„Ten pomnik jest pomnikiem chrześcijańskim. Znakiem tego, Ŝe u Boga narodowość jest sprawą drugorzędną, a w centrum znajduje się człowiek dobrej woli i nie jest
posyłany na śmierć, tylko otrzymuje dar Ŝycia. Ten pomnik
jest symbolem tego, Ŝe narodowość nas nie dzieli, zaś
wiara nas łączy.”

STR. 6

WERNISAś
27.07.2007. w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Victority Dutu
(ur. 1971). Rumuńska artystka zaprezentowała swoje prace w ramach akcji promocyjnej pt. „Rumunia na Ziemi Kłodzkiej”. Artystkę mieliśmy zaszczyt gościć równieŜ w naszej gminie, w Hotelu „Morawa”, gdzie w niedzielę (19.08.) odbył się jej wernisaŜ malarski, który został zakończony degustacją trunków z hotelowej
winnicy.

PoŜegnanie lata pod Czarną Górą
25. sierpnia 2007 r. na parkingu pod Czarną Górą odbył
się, zorganizowany przez
Restaurację
i
Karczmę
Puchaczówka, festyn Puchaczówka da się lubić.
Było to jednocześnie poŜegnanie lata i zamknięcie
sezonu wakacyjnego.
W programie imprezy były
atrakcje dla małych i duŜych. Dzieci mogły pohasać w „krainie zabaw”; „ogródku małego
olimpijczyka”, czyli punkcie rekreacyjnym dla najmłodszych. Starsze dzieci mogły spróbować swoich sił w: paintball'u. Dla dorosłych
zorganizowano zawody, w przeciąganiu liny, a dla łasuchów odbył się
konkurs w jedzeniu pączków Nie zabrakło równieŜ dobrej muzyki,
wystąpili m.in.: GRUPA OPERACYJNA i SKRZYNCZANKI.
Amatorzy sztuki mogli obejrzeć i zaopatrzyć się w produkty
regionalne oraz w rękodzieło artystyczne. Z myślą o turystach
Gminne Centrum Informacji wystawiło stoisko promocyjne, gdzie
moŜna było zasięgnąć informacji o atrakcjach gminy. Panie mogły
prosić o radę w Punkcie Konsultacyjnym AMAZONEK (organizacja
zajmująca się walką z rakiem piersi).
Na zakończenie wieczoru
zorganizowano projekcję
polskich filmów i pokaz
sztucznych ogni. Gwiazdami
wieczoru byli: Adrianna
Biedrzyńska i Krzysztof
Piasecki.
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Co słychać w KHDK „Brylant„

ZMIANY W „KRYSZTALE”

Czerwiec , Lipiec i sierpień to nie miesiące
ogórkowe dla członków Klubu. W czerwcu
odbyła się akcja poboru krwi w której wzięło 48 dawców co stanowi 21,600 ml honorowo oddanej krwi.
W czerwcu odbyły się Mistrzostwa Polski honorowych
dawców krwi w szachach w miejscowości Kozienice. DruŜyna HDK „Brylant” ze Stronia Śląskiego zajęła III
miejsce, na 17 druŜyn z tereny kraju. Zwracamy się do
honorowych dawców krwi grających dobrze w szachy o
zgłoszenie się do kol Jacka Matyszkiewicza lub Antoniego
Cygana celem załoŜenia klubu szachowego.
W czerwcu delegacja naszego klubu wraz ze Sztandarem wzięła udział w uroczystościach Jubileuszu 30 Lecia
działalności Klubu HDK im. Miedzianej Kropli Krwi przy
KGHM Polaka Miedź SA w Polkowicach uczestniczyliśmy
we Mszy Świętej, odsłonięciu Pomnika ku czci honorowych
dawców krwi oraz karczmie piwnej.
21 sierpnia odbyła się Akcja honorowego oddawania
krwi pod hasłem „Wakacyjna Kropla Krwi”. Udział w akcji
wzięło udział 53 osoby, co stanowi 23,850 ml oddanej
krwi.
Zachęcamy wszystkich,
którzy ukończyli 18 lat do oddawania honorowo krwi.
Twoja krew moŜe uratować komuś Ŝycie.

Wraz z rozpoczęciem
rozgrywek
piłkarskich sezonu
2007/2008 nastąpiły zmiany w sztabie
szkoleniowym
Kryształu Stronie
Śląskie. Na stanowisku trenera seS. Pruchnicki
Z. Lipkowski
niorów, występujących w Klasie „O”, wieloletniego trenera Zbigniewa Lipkowskiego zastąpił Sławomir Pruchnicki. DruŜynę juniorów,
występującą w klasie „O” juniora starszego poprowadzi
Marek Balicki, natomiast druŜynę młodzików i trampkarzy
poprowadzi Pan Sławomir Bąk.
DruŜyna seniorów Kryształu przystąpiła do rozgrywek
sezonu 2007/2008 praktycznie w niezmienionym składzie.
Cieszy równieŜ fakt, iŜ znacząco zwiększyła się frekwencja
na treningach pierwszej druŜyny – w zajęciach bierze
udział od 20 do 24 zawodników, co daje nadzieję, iŜ w bieŜącym sezonie nastąpi progresja osiąganych przez druŜynę
wyników.
Pierwszy mecz mistrzowski rozegrany w obecnym sezonie zakończył się remisem 1:1, a przeciwnikiem Kryształu był
spadkowicz z IV ligi druŜyna Sparty Ziębice, wzmocniona
doświadczonym napastnikiem występującym do tej pory w
zespole Orła Ząbkowice Rafałem Krakowiakiem. Mimo posiadanej przewagi w sytuacjach strzeleckich spotkania nie
udało się wygrać, a strzelcem jedynej bramki dla Kryształu
w końcówce spotkania był Paweł Matkowski.
Następne spotkanie druŜyna Kryształu rozegrała w Mieroszowie z druŜyną Białego Orła. MiaŜdŜąca przewaga w
tym spotkaniu była po stronie Kryształu, lecz mimo posiadanych klarownych sytuacji strzeleckich, Ŝadnej nie udało się
wykorzystać. Natomiast przeciwnik oddając w pierwszej
połowie jedyny strzał na bramkę strzeŜoną przez Jacka
Serafina objął prowadzenie, którego nie oddał juŜ do końca
spotkania. Mimo przegranej na boisku druŜyna Kryształu
Stronie Śląskie wzbogaciła się o trzy punkty, bowiem OZPN
Wałbrzych zweryfikował wynik z boiska na walkower 3:0 dla
Kryształu, za grę w druŜynie Białego Orła Mieroszów nieuprawnionego zawodnika. Tym samym Kryształ po dwóch
kolejkach spotkań zajmuje 5 miejsce w tabeli z dorobkiem
4 pkt.
Następny mecz zostanie rozegrany ponownie na wyjeździe, a przeciwnikiem Kryształu będzie zespół Hutnika
Szczytna. Mecz zostanie rozegrany w dniu 26.08.2007 r. w
Szczytnej o godz. 17.00.
Następny mecz w Stroniu Śląskim zostanie rozegrany w
dniu 2.09.2007 r. o godz. 11.00, a przeciwnikiem Kryształu
będzie beniaminek - druŜyna Gromu Witków. Serdecznie
zapraszamy. Zapraszamy równieŜ na mecz o mistrzostwo
klasy „O” juniora starszego, który zostanie rozegrany w
dniu 29.08.2007 r. – środa godz. 17.00, a przeciwnikiem
naszej druŜyny będzie Sparta Ziębice.

J.M

GRALI W BOCHUM
Kadra Juniorów
wałbrzyskiego
Związku
Piłki
NoŜnej
w
sierpniu
br.
uczestniczyła w
zorganizowanych w niemieckim
Bochum
dniach sportu.
MłodzieŜówka miała okazję zmierzyć się, na boisku, z
rówieśnikami z WSV. Było to jubileuszowe spotkanie,
gdyŜ odbyło się juŜ po raz 25-ty. Młodzi piłkarze z polski
i Niemiec spotykają się co roku, raz w Polsce, raz w
Niemczech.
Nasi piłkarze i działacze mieli równieŜ moŜliwość zobaczenia „od środka” jak funkcjonują pierwszoligowe kluby niemieckie. Mieli takŜe okazję spotkać się z Polakami
grającymi w Bochum: Tomaszem Zdeblem i Marcinem
Mięcielem (obaj grają w VfL Bochum) oraz piłkarzami,
którzy juŜ zakończyli występy, a obecnie trenerami druŜyn młodzieŜowych, jak: Dariusz Wosz, czy wielokrotny
reprezentant Polski Tomasz Wałdoch. Od tego ostatniego, Ryszard Wiktor — Członek zarządu OZPN Wałbrzych,
przywiózł zdjęcie z autografem i dedykacją dla czytelników „NS”.
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W dniach 31.08.- 02.09.2007. r .,
zapraszamy wszystkich do
Szczytnej gdzie odbędzie się impreza pod nazwą „XIII Wielka Feta
Agroturystyczna” oraz „DoŜynki Powiatowe 2007”. W ramach tych imprez zostanie przeprowadzony, między innymi, XII Festiwal Przyśpiewek Wiejskich, konkurs na najlepszy
chleb Agrofety o Puchar Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szeroka
prezentacja moŜliwości agroturystycznych Dolnego Śląska. Gwiazdami
kolejnych wieczorów będą: Ryszard
Rynkowski, Ewelina Flinta oraz Big
Cyc.
Tradycyjnie, juz drugi dzień, a w
tym roku takŜe wyjątkowo 3. dzień
poświęcony będzie promocji walorów
agroturystycznych Ziemi Kłodzkiej, a
w szczególności gospodarstw agroturystycznych, gospodarstw pasiecznych oraz stoisk rękodzielniczych,
stanowiących podstawę rozwoju naszego regionu.

Zdarzają się takie rzeczy, które
Nasze serce i Nasz rozum nie moŜe
pojąć, tak jak wypadek, który zdarzył się waszym rodakom.
Pozwólcie mi w tych trudnych
chwilach, w imieniu moim i mieszkańców La Machine złoŜyć hołd,
wyrazy szacunku i wyrazy smutku.
Burmistrz La Machine
Daniel Barbier

LATO
Jaskiniowców 2007
18. sierpnia b.r. mogliśmy uczestniczyć w szóstym juŜ Lecie Jaskiniowców (cała impreza jest wpisana w poczet obchodów 40-lecia nadania
praw miejskich Stroniu Śląskiemu).
Do Wielkiego Kamieniołomu w Kletnie przybyli mieszkańcy naszej gminy
i okolicznych miast oraz turyści z
kraju i zagranicy.

Imprezę uświetniły koncerty zespołów „No To Co” i „Golden Life”, a dla
miłośników muzyki klasycznej zagrał Zespół Kameralny „Menuet”. Nie zabrakło teŜ artystów ze Stronia – Grupy Artystycznej „Artufices”, Nad Poziomem Morza i Cover Band. Ponadto jaskiniowców bawiły tańcem grupy taneczne i szkoły tańca z Warszawy, Wrocławia. Dodatkowymi atrakcjami była moŜliwość udziału w ścieŜkach dydaktyczno – turystycznych, czyli bezpłatne zwiedzanie Jaskini
Niedźwiedziej, Muzeum Ziemi, ŚcieŜki Krasowej i Sztolni Nieczynnej Kopalni Uranu. Zgodnie z tradycją moŜna było wziąć udział w jaskiniowych konkursach i skosztować słynnej Łopuchówki. W ramach integracji społeczności
pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji, moŜna było skosztować kuchni czeskiej i
zasięgnąć informacji o atrakcjach turystycznych, jakie oferują nam nasi sąsiedzi.
Na Lecie Jaskiniowców mieliśmy zaszczyt
gościć delegacje z miast partnerskich Stronia:
Gminę ChodzieŜ, Město Staré Město i La Machine.

Projekt „Pod wspólnym dachem…” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INERREG
III A Czechy - Polska.

