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Polski Czerwony KrzyŜ zbiera środki dla ofiar konfliktu w Gruzji. 

Według Gruzińskiego Czerwonego KrzyŜa dach nad głową  
straciło ponad 150 tysięcy osób, jest wielu zabitych i rannych.  

Jesteśmy w stałym kontakcie z Gruzińskim Czerwonym  
KrzyŜem, który bardzo liczy na wsparcie z Polski. 

Zwracamy się z apelem o przekazywanie środków finansowych, które prześlemy  
na konto Gruzińskiego Czerwonego KrzyŜa. Pieniądze zostaną przeznaczone  

na niesienie pomocy wszystkim ofiarom konfliktu. 

HONOROWY PATRONAT NAD AKCJĄ OBJĄŁ  
PREZYDENT MIASTA WROCŁAWIA RAFAŁ DUTKIEWICZ  

Bank Millennium: 75 1160 2202 0000 0001 16085562  
z dopiskiem: "Kaukaz". 

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego KrzyŜa 
ul. Mokotowska 14 00-950 Warszawa 

Dziękujemy, Ŝe jesteś z nami! 

DOLNY ŚLĄSK DLA GRUZJI 

STYPENDIA SOCJALNE  

 

Z dniem 15 września 2008r. upływa termin składania wnio-
sków o stypendium szkolne na rok szkolny 2008/2009. Zgodnie z obo-
wiązująca ustawą jedynym kryterium warunkującym przyznanie sty-
pendium szkolnego jest kryterium dochodowe (dochód netto na jed-
ną osobę - 351,00zł). Wniosek moŜe zostać złoŜony przez rodzica 

albo opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia. Wszyscy, 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 2008r., 
zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o pobiera-
nych świadczeniach rodzinnych, dodatku mieszkaniowym, zasiłkach, kopię wyroku sądo-
wego mówiącego o przyznanych alimentach, a jeśli alimenty zasądzone nie są płacone 
opiekunowi dziecka naleŜy dołączyć informację od komornika o skutecznej lub bezsku-
tecznej egzekucji, kopię ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej, zaświadczenie od komor-
nika o innych zobowiązaniach. Dokumenty mają dotyczyć dochodów osiągniętych 
w miesiącu sierpniu 2008. Wszystkie osoby posiadające konto bankowe mogą we 
wniosku wskazać posiadacza rachunku bankowego i jego numer. 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 2008 r. upływa termin składania wniosków o sty-
pendia za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wnioski moŜna pobrać  
w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego. 

STYPENDIA  

NNOWINKIOWINKI   STROŃSKIESTROŃSKIE
 



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, (074) 811-77-45. 
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PRZETARG 
Burmistrz  Stronia  Śląskiego  ogłasza  pierwszy   przetarg ustny nieograniczony na sprzedaŜ  

n/w nieruchomości stanowiących  własność Gminy Stronie Śląskie:  

INWESTYCJE 

Nieruchomości są wolne od długów i cięŜarów. 
Przetarg odbędzie się dnia  18 września  2008 r  o godz. 12:00.  w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy  
ul. Kościuszki 55 – pok. nr 17 (sala konferencyjna). 
Wadium z dopiskiem „Przetarg-wieś RogóŜka ”naleŜy wpłacić wyłącznie przelewem najpóźniej do dnia  15 września  2008 r.   

♦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 + 7% VAT, 100 
PLN + 7% VAT za kwaterę dziecięcą i urnę. Nie-
przedłuŜenie umów spowoduje likwidację grobów. 

♦15.09 mija termin płatności III raty podatków: 
rolnego, leśnego i od nieruchomości  

♦15.09 mija termin płatności raty podatków od 
środków transportowych. 

♦15.09 mija termin płatności III raty czynszu za 
ogródki przydomowe. Prosi się, o dokonywanie wpła-
ty na podstawie UMOWY DZIERśAWY, a nie na pod-
stawie wymiaru podatku!!! 

♦25.09 mija termin płatności czynszu dzierŜawnego 
za garaŜe. 

♦30.09 mija termin płatności III raty zezwoleń na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych. 

♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą na preferencyj-
nych warunkach nabyć lokale mieszkalne, które wynajmują 
od Gminy.  

Wykup mieszkań na preferencyjnych warunkach został  
przedłuŜony do 31 grudnia 2008 r.   

Szczegółowe informacje moŜna uzyskać  
w Urzędzie Miejskim - pok. Nr 12  

tel.: 074 811-77-15 

PRZYPOMINAMY 

Powierzch-
nia ogółem 

Przezna-
czenie  

Opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza  
brutto w zł.  

Kwota  
wadium 
w zł.  

89,87  ha 

Zabudo-
wa miesz-
kaniowa i 
usługi, 
zieleń 
leśna 

oraz uŜyt-
ki rolne 

Nieruchomości nie zabudowane, połoŜone we wsi RogóŜka, Gmina 
Stronie Śląskie, 
KW Nr 43441. 

Nieruchomości nie są wyposaŜone w Ŝadne urządzenia infrastruktury 
technicznej. W obecnej chwili wieś jest opuszczona.   Nieruchomości  
dookoła są otoczone lasami, których część wchodzi w ich skład. Do-
jazd do nieruchomości od strony drogi wojewódzkiej nr 392 relacji 

Kłodzko-Stronie Śląskie, poprzez miejscowość Konradów, drogą asfal-
tową. Krótszy dojazd od Stronia Śląskiego drogą gruntową utwardzoną 
materiałem kamiennym. Przez wieś RogóŜka przebiega droga (dz. nr 
35), która została wyremontowana przez Nadleśnictwo Lądek Zdr., 

która nie pokrywa się z drogą geodezyjną . 

13 100 000  700 000 

Budowa sieci wodno — kanalizacyjnej na odcinku  
od ul. Sportowej do Starej Morawy (zbiornik) 

Przebudowa ul. Sudeckiej  
na ulicę dwukierunkową 
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Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim 

w roku szkolnym 2008/2009 
OFERUJE KIERUNKI KSZTAŁCENIA: 

 
TECHNIKUM ( 4 letnie) 
• technik Ŝywienia i gospodar-
stwa domowego, 

• technik hotelarstwa, 
• technik usług gastronomicz-
nych, 

• technik obsługi turystycznej. 
 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (2 letnia) 
• kucharz małej gastronomii, 
• sprzedawca. 

DODATKOWA OFERTA: 
• praktyki krajowe i zagraniczne, 
• kursy języka włoskiego, 
• kursy barmana, 
• udział w projektach organizowanych przez UE. 
 
tel.: 074 8141 238 
 
e-mail: srkr-zsp-stronie@oswiata.org.pl  
 
www.zsp-stronie.oswiata.org.pl  

WYBÓR PRZYSZŁOŚCI  SESJA NADZWYCZAJNA W SPRAWIE HSK VIOLETTA 

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła 
się 30 lipca br. dyskutowano przede wszystkim o sytuacji 
zawiązanej ze zwolnieniami w HSK „Violetta”.  

Prawie 230 dotychczasowych pracowników huty od wrze-
śnia br. znajdzie się bez pracy, dlatego władze wojewódzkie, 
powiatowe i gminne zastanawiają się, w jaki sposób skutecz-
nie pomóc niedawnym hutnikom.  

Wśród osób zwolnionych są ludzie w średnim i w młodym 
wieku, których moŜna zaadaptować do innych zawodów. Byli 
pracownicy huty mogą pracować w Czechach lub udać się na 
szkolenia, pozwalające zdobyć dodatkowe kwalifikacje, orga-
nizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się refunda-
cje dla pracodawców, którzy zorganizują nowe stanowiska, 
zatrudniając hutników.  

Ponadto władze województwa chcą przeznaczyć środki 
finansowe na: spotkania informacyjno - edukacyjne dla po-
tencjalnych pracodawców i pracowników, zmianę kwalifikacji 
zawodowych, kursy językowe i kursy komputerowe, wsparcie 
psychologiczno-doradcze bezpłatne szkolenia zawodowe z 
takiego zakresu jak: prawo jazdy B+E; prawo jazdy C; prze-
wodnik turystyczny; pilot wycieczek; kelner; barman; opiekun 
osoby starszej i niepełnosprawnej; murarz-tynkarz; profesjo-
nalna asystentka; bukieciarz-florysta; projektant terenów 
zielonych; kosmetyczka-wizaŜystka; kurs manicure/pedicure; 
pilarz-drwal; kucharz; profesjonalna obsługa klienta. 

Zapraszamy na XXVI sesję Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim, która 
odbędzie się w dniu 25 sierpnia 
2008 roku o godzinie 11:00 w Sali 
Konferencyjnej Urzędu Miejskiego 
w Stroniu Śląskim, przy ul. Ko-
ściuszki 55.  
 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Usprawiedliwienie nieobecności radnych na poprzednich 

sesjach Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej w 

Stroniu Śląskim (tj. z dnia 27.06.2008r. oraz z dnia 
30.07.2008r.). 

5. Omówienie spraw wiejskich ze szczególnym uwzględnie-
niem pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje 
wiejskie: 
• Komisja Przemysłu, Handlu, Usług, gospodarki Rolnej  

i Leśnictwa Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim 
• Przedstawiciele Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – 

Lokalna Grupa Działania 
• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja   

6. Ocena pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Ślą-
skim i analiza warunków socjalnych mieszkańców Gminy 
Stronie Śląskie: 
• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycz-

nej, Turystyki i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej 
w Stroniu Śląskim 

 

• Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śl. 
• Burmistrz Stronia Śląskiego 
• Dyskusja 

7. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Stronia Śląskiego  
z działalności w okresie między sesjami. 

8. Procedura uchwalania budŜetu Gminy Stronie Śląskie – 
(druk Nr XXVI-1/08). 

9. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Stronie Śląskie w części 
dotyczącej wsi Stara Morawa obejmującej teren działek 
ewidencyjnych nr 132/1 i 132/2 – (druk Nr XXVI-2/08). 

10. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŜonego we wsi Sienna 
(działki nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6, 77, 78, cz. 74, 125 
dr, 126 dr, 129 dr) – Gmina Stronie Śląskie – (druk Nr 
XXVI-3/08). 

11. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Stronia 
Śląskiego – (druk Nr XXVI-4/08).  

12. Rozpatrzenie wniosku Strońskiego Forum Obywatel-
skiego w Stroniu Śląskim w sprawie nie przedłoŜenia 
do zaopiniowania Sołectwu Stronie Śląskie projektu 
uchwały Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim (druk Nr 
XXV-2/08) – (druk Nr XXVI-5/08). 

13. Rozpatrzenie skargi w sprawie nielegalnego zajęcia 
gruntów przez Gminę Stronie Śląskie – (druk Nr XXVI-
6/08). 

14. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok 
– (druk Nr XXVI-7/08). 

15. Interpelacje radnych. 
16. Zapytania i wolne wnioski. 
17. Sprawy bieŜące Rady Miejskiej. 
18. Zamknięcie sesji. 

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ 
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STRONIE ŚLĄSKIE - DAWNIEJ I DZIŚ 

6 sierpnia o godz. 11:00, w Szkole Podstawowej  im. Bo-
haterów Westerplatte w Stroniu Śląskim przy ul. Kościusz-
ki 57, odbyło się otwarcie wystawy autorstwa Krystiana 
Sokoła pt. „Stronie Śląskie - dawniej i dziś”.  

WYSTAWĘ MOśNA OBEJRZEĆ  
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  
W GODZ. OD 12:00 - 15:00  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ DO 28.08.2008 R. 

Ekspozycja obejmuje:  
• miniatury obiektów turystycznych i historycznych  

Gminy Stronie Śląskie, 
• wystawę fotografii,  
• kolekcję kamieni i minerałów,  
• stroje ludowe z początku XIX w. 

Regionalny Konkurs Grantowy 

Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy ogłasza Regional-
ny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać 
Szanse 2008” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolno-
ści.  

O dotacje do 7 000 zł mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzy-
szeń i fundacji), gminne domy kultury i biblioteki 
oraz grupy nieformalne z terenów wiejskich i małych 
miast do 20 000 mieszkańców. 

Celem konkursu jest wsparcie projektów,  
które rozwijają u młodzieŜy: 

• umiejętność właściwej oceny środowiska, w którym dorasta, 
poprzez włączanie jej w proces poznawania środowiska lokalne-
go i analizowanie swoich mocnych i słabych stron; 

• umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez na-
wiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami), 
a takŜe rozwijanie umiejętności pracy w grupie; 

a jednocześnie rozwijają wśród lokalnych organizacji, grup niefor-
malnych i placówek pozaszkolnych realizujących projekt: 

• umiejętność diagnozowania potrzeb i zasobów społecznych,  

• umiejętność pozyskiwania partnerów do realizacji przedsięwzięć. 

Termin składania wniosków upływa 1 października 2008 r. 

Więcej informacji na stronie: www.rownacszanse.pl  

RÓWNAĆ SZANSE 

KHDK „BRYLANT” 

Krew jest potrzebna codziennie w duŜych ilościach, 
poniewaŜ jest bezcennym lekiem, którego nie udało się 
wytworzyć syntetycznie. Ty teŜ moŜesz pomóc ! 

Krew jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale takŜe 
cierpiącym na szereg powaŜnych chorób. Przetaczana podczas 
transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, 
pozwala ratować Ŝycie i zdrowie. 
Kto moŜe oddać krew : 
Osoby od 18 – 65 roku Ŝycia, które waŜą co najmniej 50 kilo-

gramów. Osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wyko-
nano tatuaŜu, przekłucia uszu lub innych części ciała. Osoby, któ-
re w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią lub jej 
składnikami. 
Procentowy udział grup krwi 
A   Rh ( + ) –  32 % 
O   Rh ( + ) –  31 % 
B   Rh ( + ) –  15 % 
AB Rh ( + ) -   7 %  
A   Rh ( - ) –    6 %        
O  Rh ( - ) –    6 %  
B   Rh ( - ) –    2 % 
AB Rh ( - ) –    1 % 
 
19 sierpnia br. odbyła się kolejna akcja honorowego oddawa-

nia krwi mimo okresu wakacyjnego krew oddało 36 osób co sta-
nowi 16.200 ml krwi. W tym 5 osób oddało krew po raz pierwszy. 
 
 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 

Dnia 1 października 2008 roku wchodzi w Ŝycie usta-
wa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
tzw. „Fundusz Alimentacyjny”. 

O świadczenie z funduszu alimentacyjnego będą mo-
gły ubiegać się  osoby uprawnione do alimentów od 
rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeŜeli egze-
kucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia 18 roku 
Ŝycia, albo do ukończenia 25 roku Ŝycia jeŜeli uczy się w 
szkole lub szkole wyŜszej. Osoby posiadające orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymają 
świadczenie bezterminowo.  Świadczenia przysługują, 
jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza 725 zł. 

Jednocześnie informujemy, Ŝe od dnia 1 lipca 2008 
roku do dnia 30 września 2008 roku, trwa przyjmowanie 
wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do zasiłku rodzinnego, na nowy okres zasiłkowy 
trwający od dnia 01 września 2008 roku do  
31 sierpnia 2009 roku. 

Szczegółowe informacje oraz wnioski o przyznanie 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego moŜna uzyskać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

OPS w Stroniu Śląskim  

ul. Zielona 5,  

tel.: 074 8 141 424. 
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GÓRSKIE SAMOCHODOWE MISTRZOSTWA POLSKI SIENNA 2008 
Rekordowa obsada kierow-
ców, wzorcowe zabezpiecze-
nie trasy, piękna pogoda i 
tłumy kibiców przy drodze z 
Siennej do Przełęczy Pucha-
czówka. Niepokonany w tym 

sezonie w cyklu Górskich Samochodo-
wych Mistrzostw Polski Robert Kus, 
jak przystało na lidera zdominował VII 
i VIII rundę, rozegrane w sobotę i niedzie-
lę w Siennej. 

Organizatorem zawodów, które przepro-
wadzono pod patronatem Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego, 
Starosty Kłodzkiego i Burmistrza Stronia 
Śląskiego był Automobilklub Ziemi Kłodzkiej. 

Zawody na 2770 metrowej trasie zgro-
madziły nie tylko tych, którzy w tym sezonie 
startują w wyścigach górskich, ale równieŜ 
kierowców oddanych rajdom. To właśnie 
podczas wyścigu w Siennej, oficjalnie zapre-
zentował swoje nowe auto - Peugeota 207 

Super 2000 - wicemistrz Polski 2007, w cyklu 
RSMP Tomasz Kuchar. W Siennej zjawili 
się takŜe górscy mistrzowie - Mariusz Stec i 
Mariusz Małyszczycki - rekordzista trasy 
w Siennej. 
Dopisała nie tylko czołówka zawodników, ale 
równieŜ kibice i pogoda. Pierwszy dzień zma-
gań na trasie w Siennej, trwał dłuŜej niŜ 
przewidywano. Zwycięzcę VII rundy kibice 
poznali dopiero po godzinie 19-tej. 
Pierwsze miejsce w generalce VII i VIII run-
dy zajął Robert Kus. Drugi był Mariusz 
Królikowski, a trzecie miejsce zajął, startu-
jący po raz drugi w tym roku w "górach", 
Tomasz Nagórski. 
Przez dwa dni nad bezpieczeństwem zawod-
ników i kibiców czuwało ponad 200 osób - 
policjanci, straŜacy, ratownicy drogowi i me-
dyczni. Po raz pierwszy w Polsce na trasie w 
Siennej zastosowano system betonowych 
barier zabezpieczających drogę. 

POśEGNANIE WAKACJI NA PUCHACZÓWCE 
Kompleks Turystyczny „Puchaczówka” w Siennej,  

jak co roku zaprasza do wspólnej zabawy, którą poŜegnamy tegoroczne wakacje.  
 

W tym roku „Puchaczówka” planuje, Ŝe na scenie pojawią się m.in.: 
• zwycięzcy tegorocznej edycji Top Trendy – zespół „Manczester”,  
• współtwórca zespołu „Basia Nasza Kochana” i przeboju „Samba sikoreczka” Jerzy Filar,  
• reagge'owy „Pajujo”,  
• natomiast gwiazdą wieczoru będzie Andrzej Cierniewski.  

Oczywiście nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i nieco starszych,  
smacznych produktów gastronomicznych,  

a wspólną zabawę zakończy pokaz fajerwerków. 
30 SIERPNIA 2008 SIENNA — PARKING „CZARNEJ GÓRY” 

III MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW 

16 sierpnia 2008 roku w 
Kletnie, odbyły się po 
raz trzeci Międzynarodo-
we Mistrzostwa w Po-
szukiwaniu Minerałów. 
Impreza ta jest nie tylko 
okazją do corocznych 
spotkań kolekcjonerów i 
poszukiwaczy minera-

łów, ale takŜe przyczynia się do promocji 
regionu Masywu ŚnieŜnika. Do zawodów stanęły 22 druŜyny, 
które składały się z zawodników z całej Polski. Byli przedsta-
wiciele Wrocławia, Prudnika, Łodzi i Krakowa oraz reprezen-
tanci Czech i Francji. Niestety i w tym roku pogoda nie roz-
pieszczała uczestników, ale nawet największy deszcz nie był 
w stanie zgasić zapału uczestników do poszukiwań najrzad-
szych okazów. Znalezione minerały pozwoliły jury na następu-
j ą c e  p r z y z n a n i e  m i e j s c .  
Zwycięzcami zostali:  

w kategorii - dorośli: I miejsce - druŜyna 
SKALNIAKI , Gadomski Ryszard i Dorota z 
Wrocławia, II miejsce - druŜyna Kamenali z 
Czech, III miejsce - druŜyna Dębowe Lato, 
Poloński Krzysztof i Viera z Czech, IV miej-
sce - druŜyna śABOJADY, A. Pałczyńska, J. 
P. Gautier (Francja), J.Lorenz.  W kategorii 
dzieci i młodzieŜy do lat 15-tu  wystartowały 
tylko 4 druŜyny. Oto poszczególne miejsca. I 
miejsce - K. i A. Sicińskie - Niepołomice, II 

miejsce - K. Foremnik, M. Młodziński, T. Rakoczy (Niemcy), 
III miejsce - K. Ciekański - Kędzierzyn Koźle, IV miejsce - D. 
Weber, M. Szumega i K. Wołczacki - Stronie Śląskie. 

ORGANIZATORZY: Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna w 
Starej Kopalni Uranu w Kletnie, Gospodarstwo Agroturystyczne „NAD 
STAWAMI” w Kletnie, Gminne Stowarzyszenie Poszukujących Pracy 
w Stroniu Śląskim, Informator Turystyczno Gospodarczy Gór Pol-
skich , Muzeum Ziemi w Kletnie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Stroniu  Śląskim.  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

„Inwestujemy w waszą przyszłość” 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

KALENDARZ IMPREZ 

23.08.2008 
Lato Jaskiniowców 
Kamieniołom w Kletnie  
Gwiazda wieczoru: Czerwone Gitary 
 

30.08.2008 
PoŜegnanie Wakacji na Puchaczówce 
Sienna — parking OG „Czarna Góra” 
 

30.08.2008 
’Retro Party" 
Rynek w Starym Mescie 
 

07.09.2008 
Rynek w Starym Mescie 
Śladami Józefa II 
 

13.09.2008  
Stare Mesto 
Zawody sportowe  
Stare Mesto - Stronie Śląskie 

Adres redakcji/wydawcy 
Gmina Stronie Śląskie 

ul. Kościuszki 55 
57-550 Stronie Śląskie 

tel.: (0~74) 811-77-22 faks: (0~74) 811-77-32 
E-mail: b.birowka@stronie.pl  

Redaktor naczelny: Bogdan Birówka 

 

23 SIERPNIA 2008 R. 
KAMIENIOŁOM KLETNO  

 

PROGRAM  

14.00 -Pokaz tańca z maczugami „HAND TO HAND”  z Warszawy 
14.30 – „Piotruś Pan” - program dla dzieci 
15.30 – „O zwierzakach i nie tylko …” - opowiadają  
     Hanna i Antoni Gucwińscy 

16.00 – Pokaz tańca klasycznego „PERFECT DANCE” z Wrocławia 
16.30 – Koncert kapeli góralskiej „BACIARKA”  
17.00 – „DAMASKUS” - taniec brzucha i nie tylko 
17.30 – Koncert Grupy Artystycznej „ARTUFICES” + „MY’ rockowo. 
18.00 – Heppening teatralny – „Power of love”   
18.30 – Koncert zespołu „śYWIOŁAKI”   
20.00 – Koncert kapeli góralskiej „BACIARKA” 
21.00 – Koncert Gwiazdy wieczoru „CZERWONE GITARY”   
23.00 – Zakończenie imprezy - wodospady ognia  

W trakcie trwania imprezy: degustacja kuchni czeskiej i polskiej. 
 
Jak co roku nie zabraknie równieŜ takich jaskiniowych konkurencji jak:  

 

Tegoroczne „Lato Jaskiniowców” jest 
częścią obchodów Dni Dolnego  

Śląska, którym patronuje Marszałek  
Województwa Dolnośląskiego 

• lanie pałami po głowach,  
• strzelanie z łuku do mamuta,  
• jaskiniowe kręgle,  
• rzut kością do celu,  
• zjazdy na linie,  
• wspinaczka po palu do gniazda pte-
rodaktyla,  

• łowienie kamiennej flądry lub jaski-
niowej perły,  

• zjazd na hulajnodze (drewnianej),  
• konkurencje góralskie,  
• koral dla najmłodszych - konkursy 
plastyczne dla dzieci, 

• fryzury jaskiniowe,  
• ścieŜka survivalowa,  
• ścieŜki dydaktyczno- turystyczne 
(zwiedzanie: „Jaskini Niedźwie-
dziej”, Muzeum Ziemi, Nieczynnej 
Kopalni Uranu),  

• kocioł Łopuchówki,  
• warsztaty ceramiczne,  
• obróbka kamienia,  
• rzeźby kamienne i drewniane,  
• celtyckie wróŜby,  
• wystawa prac fotograficznych – „ 
Lato w Masywie ŚnieŜnika”.  

KARAOKE W KRAJPIE 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz BudŜetu Państwa za pośrednictwem  

Euroregionu Glacensis    „Inwestujemy w waszą przyszłość” 

ŚnieŜnickie lato JaskiniowcówŚnieŜnickie lato JaskiniowcówŚnieŜnickie lato JaskiniowcówŚnieŜnickie lato Jaskiniowców    

Kapela Góralska BACIARKA PERFECT DANCEPERFECT DANCEPERFECT DANCEPERFECT DANCE    

Loch Kulturalny "Krajpa" ser-
decznie zaprasza  

do wspólnej zabawy! 
 

W najbliŜszy piątek,  
22.08.2008 o godz. 21.00,  
odbędzie się główny trening  

w śpiewaniu przed  
"Latem Jaskiniowców 2008". 

KARAOKE W KRAJPIE 
Przyjdźcie poćwiczyć  

Wasze ulubione piosenki. 
 

Wstęp wolny 

LETNIE KINO  
Burmistrz Stronia Śląskiego, 
Telewizja KINO POLSKA  

Restauracja i Karczma PUCHACZÓWKA 
Hotel MORAWA  
zapraszają na: 

PROJEKCJE ROZPOCZYNAJĄ SIĘ  
W PIĄTKI O GODZINIE 20:30,  

POD NAMIOTEM W PARKU MIEJSKIM  
W STRONIU ŚLĄSKIM. 

22.08  Motylem jestem  
– czyli romans 40-latka 

29.08  Szkoda Twoich łez 


