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Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. OŜywają wspomnienia, wracają chwile i obra-
zy mieniące się swoistym blaskiem. Tak było równieŜ 25 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim  
w Stroniu Śląskim. Podczas Sesji Rady Miejskiej burmistrz Zbigniew Łopusiewicz wraz z Prze-
wodniczącym Rady Ryszardem Sulińskim, z okazji  
50 - lecia poŜycia małŜeńskiego, uroczyście wręczyli 

PAŃSTWU IRENIE I STANISŁAWOWI  
KUŹNIAR  

pamiątkowe medale „50-lecia PoŜycia MałŜeńskiego” na-
dane przez Prezydenta RP. Złotym Jubilatom Ŝyczymy 
dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju. 

50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.50 lat temu zawarliście związek małŜeński.     
Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,Od tego dnia wiedliście wspólne Ŝycie,     

pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.pokonując wszelkie trudności narzucone Wam przez los.    
Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.Doczekaliście Złotego Jubileuszu.    

Z ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcjąZ ogromną dumą i prawdziwą satysfakcją     
wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.wyraŜamy swój podziw i uznanie.    

Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,Na dalsze lata Ŝycia Ŝyczymy Wam zdrowia i radości,    
oraz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godóworaz doczekania Diamentowych Godów. 

ZŁOTE GODY 

Fundusz Lokalny  
Masywu ŚnieŜnika 

ogłasza konkurs programu sty-
pendialnego "Moje Stypendium"  

na rok 2008/2009 dla studentów uczelni 
państwowych i prywatnych. 

Celem niniejszego programu jest wyrówny-
wanie szans edukacyjnych, pobudzanie aspi-
racji i kreowanie liderów, motywowanie do 
cięŜkiej pracy, do rozwijania własnych zdol-
ności, a takŜe zachęcanie do ustawicznego 
samokształcenia.  

Wniosek wraz z załącznikami  
powinien być złoŜony w biurze FLMŚ  

w Bystrzycy Kłodzkiej,  
Plac Wolności 16  

do 25.09.2008 r. do godziny 13.00  
lub teŜ przesłany pocztą na w/w adres. 

Ogłoszenie wyników odbędzie się  
30 września 2008 r. 

Wszelkie dodatkowe informacje moŜna  
uzyskać pod numerem telefonu:  
074-811-05-68 

Formularze wnioskowe wraz z załącznikami 
oraz regulamin znajdują się na stronie inter-
netowej www.flms.pl lub w biurze Funduszu. 

"MOJE STYPENDIUM" 
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy 
współpracy z Gminą Stronie Śląskie organi-
zuje bezpłatne badania mammograficzne 
dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat 
(urodzonych w latach 1939 - 1958).  

Badania będą wykonywane w dniach  
06 - 07 października 2008 r. w Mammobu-

sie ustawionym w Parku Miejskim. 
 

BEZPŁATNE badanie moŜe być wykonane 
w przypadku, kiedy pacjentka korzystała z 
ostatniego takiego bezpłatnego świadczenia 
do października 2006, oraz u kobiet które do 
października 2007 otrzymały skierowanie do 
wykonania badania po upływie 12 miesięcy. 

PŁATNE badanie  

Pacjentki w wieku 41 - 49 mogą skorzy-

stać z badań odpłatnych w cenie 65 zł. 

PoniewaŜ aparat w ciągu dnia moŜe wyko-
nać 50 badań osoby zainteresowane prosi-
my o rejestrowanie się w CARITAS pod nu-
merem tel.:  

REJESTRACJA: 071-32-71-300. 

Na badanie naleŜy się zgłosić  
z dowodem osobistym i z poprzednimi 

wynikami mammografii  

jeśli pacjentka takie posiada. 

BADANIA MAMMOGRAFICZNE  
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XXX- LECIE KAPELI PODWÓRKOWEJ Z ULICY HUTNICZEJ  
Powstanie Kapeli Podwór-

kowej z Ulicy Hutniczej zostało 
zainspirowane wieloma koncertami 
Kapel Podwórkowych z całego kraju 
na scenie Zakładowego Domu Kul-
tury ”Brylant”, w tym Kapeli  
z ul. Chmielnej i ul. Czerniakowskiej 
z Warszawy, Gdańskiej Kapeli Po-
dwórkowej, czy teŜ Kapel i 
”Dreptaki” z Wrocławia.  

W roku 1978 z inicjatywy Je-
rzego Kaczmarka, przy fachowej 
pomocy instruktora muzyki Jerze-
go Jabłońskiego i zaangaŜowaniu 
ówczesnego dyrektora ZDK 
”Brylant” pana Władysława Adamczewskiego powołano do 
Ŝycia Kapelę Podwórkową w składzie: 

⇒ Jerzy Jabłoński /akordeon/ - kierownik kapeli 
⇒ Wiesław Balcewicz /gitara/;  
⇒ Czesław Bugajski /klarnet/;  
⇒ Szczepan Grzelak /bęben /;  
⇒ Jerzy Kaczmarek /bandŜo/;  
⇒ Stanisław Piwko /skrzypce/. 

Kapela przyjęła nazwę ”Z Ulicy Hutniczej”, poniewaŜ 
większość członków, bo aŜ czterech, mieszkało przy ul. Hutni-
czej w Stroniu Śląskim, a siedzibą Kapeli był ZDK ”Brylant” 
takŜe przy ul. Hutniczej. 

W okresie trzydziestu lat w Kapeli  
grało 27 muzyków, a Kapela w róŜnych okresach  

liczyła od 5 do 8 członków. 

Poza wyŜej wymienionymi w Kapeli grali: Józef Kostyra  
/skrzypce/; Kazimierz Węgrzyn /sax sopran/; Ryszard Su-
chodolski /gitara bandŜo tenor/; Ryszard Basiak  
/gitara/; Zdzisław Nowakowski /puzon/; Henryk  
Badura /klarnet/; Karol Najbor /akordeon/.  Wszyscy byli 
świetnymi muzykami, niestety przedwcześnie zmarli. 

Pozostali członkowie Kapeli to: Bogdan Witkowski  
/bęben i perkusja/; Ryszard Musiał /gitara/; Franciszek 
Serafin /bęben i perkusja/; Grzegorz Helcyk /gitara/; Jan 
Biernacki /skrzypce/; Stanisław Jasiński /akordeon/;  
Ryszard Chwal /bęben i perkusja/; Zdzisław  Grzelak  
/bęben i akordeon/; Antoni Burek /bęben/; Janusz  
Najbor /klarnet/. 

      Dziś nasza Kapela liczy  
         pięciu członków, tj:  

Jerzy Kaczmarek /bandŜo/ -  
kierownik Kapeli; Ryszard  

Furtak /bęben/; Piotr  
Przygodzki /gitara/; Janusz 
Robaszewski /sax sopran/; 

Czesław Zamojski  
/akordeon/. 

Repertuar Kapeli zawiera ponad 
110 piosenek i jest wzorowany na 
folklorze miejskim warszawskim, 
lwowskim i wileńskim. Do melodii 
zasłyszanych i niekiedy własnych, 
teksty pisze od 30-tu lat  Jerzy 
Kaczmarek. W swoich piosenkach 
Kapela wytyka i ośmiesza wady i 

przywary rodaków, porusza proble-
my Ŝycia codziennego, „czepia się” 
władzy od najwyŜszego do najniŜ-
szego szczebla. Promuje walory 
turystyczne Naszej Gminy podczas 
licznych koncertów i festiwali na 
terenie całego kraju i po za jego 
granicami. Kapela występowała w 
wielu duŜych i małych miastach  
i miasteczkach, których nie sposób 
tutaj wymienić. Oto niektóre z nich: 
Warszawa - „Torwar”; Poznań – 
targi; Jelenia góra; Częstochowa; 
Legnica; Rzeszów; Piotrków Tryb.; 
Lublin; Zamość; Wrocław; Wał-
brzych i w wielu innych miastach. 

Kapela brała udział, między innymi; aŜ 15 razy w Ogólno-
polskim Festiwalu w Przemyślu zdobywając w  1991 
roku – nagrodę Biura Turystyki „polonez” w Przemyślu; 
w 1993 roku - II nagrodę Festiwalu; w latach 1995  
i 1998 - III nagrody Festiwalu. 

W Krasnymstawie, na „Chmielakach” Kapela była 17 
razy, zdobywając w latach 1995 i 1998 – II nagrodę,  
a w 1999 roku - III nagrodę. W latach 1993 i 2000 - IV na-
grodę.  

Koncerty po za granicami kraju to w 1998 roku - Belgia  
/Ekeren i Antwerpia/ oraz Holandia. W 2001 roku - Belgia  
/Bruksela - udział w Festiwalu Folkloru i Kuchni Polskiej/.  
W 2004 roku – Węgry /Szikszó i dla polonii w Miszkole/.  
W 2005 roku – Francja /La Machin/ oraz kilkakrotnie w byłej 
Czechosłowacji i obecnych Czechach.  

Kapela swoje piosenki nagrywała w „Radiu Wrocław”  
w „Radiu Wałbrzych”, w programie telewizyjnym „Kawa czy 
Herbata”, „Pytanie na Śniadanie”, „Para na Polskę”, dla telewi-
zyjnej „2” i „5”. TakŜe dla telewizji lokalnych: Kraków, Rze-
szów, Lublin i Wrocław. Kapela „obsługiwała” waŜne imprezy 
krajowe i międzynarodowe, wydarzenia kulturalne, sportowe, 
doŜynki wojewódzkie i powiatowe, kampanię wyborczą do sa-
morządu lokalnego, do Sejmu i Senatu. 

Wspomagała wielokrotnie Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy oraz waŜne uroczystości religijne. 

W wielu regionach kraju Kapele Podwórkowe przyjmowane 
są bardzo Ŝyczliwie, mobilizuje nas to do kontynuowania po-
dwórkowego muzykowania. Ciągle napływają z całego kraju  
do naszej Kapeli zaproszenia na festiwale i koncerty, niestety 

nie moŜemy z tych zaproszeń korzy-
stać ze względu na brak środków 
finansowych na przejazdy. Główni 
sponsorzy Kapeli, tj.: Huta Szkła 
Kryształowego „Violetta” S.A.  
w Stroniu Śl. i Związek Zawodowy 
Pracowników Przemysłu Szklarskie-
go przy HSK „Violetta” S.A. przeŜy-
wają powaŜne kłopoty ekonomicz-
ne, /stan likwidacji Huty/. Stąd cała 
nasza nadzieja na dotrwanie Kapeli 
do następnych jubileuszy we wła-
dzach naszego miasta. Właśnie przy 
wsparciu władz miejskich uda się 
zorganizować uroczyste obchody  
30 - lecia naszej Kapeli, które odbę-
dą się 11 października. 

Jerzy Kaczmarek  
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Zaświeciło nam małe światełko w tunelu w temacie po-
zyskania siedziby dla klubu HDK „Brylant w Stroniu Śląskim”. 
Pani Dyrektor Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych  
w Stroniu Śląskim zaproponowała nam siedzibę dla klubu  
w Biurowcu Szpitala - odpłatnie. Problem, który z tej propo-
zycji wypłynął to odpłatność wprawdzie nieduŜa, ale jest. 
Zwrócimy się do burmistrza Stronia Śląskiego i radnych  
o dofinansowanie, co z tego wyniknie zobaczymy. Drugi pro-
blem to taki, Ŝe korzystać z tego pomieszczenia moglibyśmy 
tylko do godziny 15 00 a my chcielibyśmy korzystać z siedzi-
by od 16 00 - 17 00. 

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH  
21 PAŹDZIERNIKA NA AKCJĘ  

HONOROWEGO ODDAWANIA KRWI.  
TRADYCYJNIE AKCJA ODBĘDZIE SIĘ  

W PRZYCHODNI NZOZ UL. NADBRZEśNA.  

I Ty moŜesz uratować komuś Ŝycie.  
JM 

HDK BRYLANT 

Zapraszamy na XXVII sesję Rady Miej-
skiej w Stroniu Śląskim, która odbędzie 
się w dniu 22 września 2008 roku  
o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, 
przy ul. Kościuszki 55.  
 

PROPONOWANY PORZĄDEK SESJI 
 

1. Otwarcie sesji. 
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej  

w Stroniu Śląskim. 
4. Rozstrzygnięcie konkursu programu stypendialnego  

„Z rączki do rączki” w roku szkolnym 2008/2009 dla 
uczniów z terenu Gminy Stronie Śląskie -  Lokalny Fun-
dusz Masywu ŚnieŜnika.  

5. Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury fi-
zycznej, sportu i rekreacji, ze szczególnym uwzględnie-
niem dzieci i młodzieŜy, na terenie Gminy Stronie Śląskie:  
• Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, 
Turystyki i Pomocy Socjalnej Rady Miejskiej w Stroniu 
Śląskim. 

• Dyrektor Centrum Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim 
• Burmistrz Stronia Śląskiego.  
• Dyskusja.    

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

7. Ocena realizacji budŜetu Gminy Stronie Śląskie za I półro-
cze 2008 roku:  
• Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. 
• Burmistrz Stronia Śląskiego.  
• Dyskusja .   

8. WyraŜenie opinii dotyczącej nieodpłatnego nabycia na 
własność od Skarbu Państwa przez Gminę Stronie Śląskie 
nieruchomości zabudowanej połoŜonej przy ul. Kościuszki 
w Stroniu Śląskim (Druk Nr XXVII-1/08). 

9. Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości 
obowiązujących od 1 stycznia 2009 roku na terenie Gminy 
Stronie Śląskie (Druk Nr XXVII-2/08). 

10. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu połoŜonego we wsi 
Stara Morawa w granicach działek oznaczonych nr geode-
zyjnymi 132/1 i 132/2 (Druk Nr XXVII-3/08). 

11. Ustalenie regulaminu przyznawania i przekazywania po-
mocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie  Gminy Stronie Śląskie (Druk Nr 
XXVII-4/08). 

12. Organizacja przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania 
skarg, wniosków i petycji przez Radę Miejską w Stroniu 
Śląskim  (Druk Nr XXVII-5/08). 

13. Ustalenie zasad uŜywania herbu i nazwy Gminy Stronie 
Śląskie (Druk Nr XXVII-6/08). 

14. Rozpatrzenie wezwania do usunięcia naruszenia prawa    
w związku z podjęciem uchwały Nr XXVI/171/08 Rady 
Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 sierpnia 2008 roku 
dotyczącej skargi na działalność Burmistrza Stronia Ślą-
skiego (Druk Nr XXVII-7/08).        

15. Zmiany w budŜecie Gminy Stronie Śląskie na 2008 rok 
(Druk Nr XXVII-8/08). 

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

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

PRZYPOMINAMY !!!  
 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z 25. 08. 2008 r., 
radni, mieszkańcy, Komisje Rady Miejskiej,  

komitety społeczne i inne organizacje,  
mają moŜliwość składania Burmistrzowi  

wniosków do projektu budŜetu na 2009 rok  
w terminie do 30 września br. 

Pamiętajmy jednak, Ŝe takich wniosków co roku  
jest bardzo wiele, zawsze trzeba dokonać wyboru  

zadań i inwestycji, które będą realizowane.  

WNIOSKI DO BUDśETU NA 2009 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 kwate-
rę dziecięcą i urnę. NieprzedłuŜenie umów spowoduje 
likwidację grobów. 
♦25.09 mija termin płatności czynszu dzierŜawnego za 
garaŜe. 
♦30.09 mija termin płatności III raty zezwoleń na 
sprzedaŜ napojów alkoholowych. 
♦Informujemy, Ŝe z dniem 30 września 2008 r. upły-
wa termin składania wniosków o stypendia za wybitne 
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Wnioski 
moŜna pobrać w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego. 
♦Mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie mogą na preferen-
cyjnych warunkach nabyć lokale mieszkalne, które wy-
najmują 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 



ROGÓśKA 

Z uwagi na brak wpłynięcia wadium do dnia 15 września przetarg nie został rozstrzygnięty. Przetarg zostanie 
ogłoszony ponownie zgodnie z obowiązującymi przepisami czyli po upływie miesiąca licząc od dnia 18 września 
2008.  

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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PRZETARGI 

Burmistrz Stronia Śląskiego  ogłasza pierwszy ustny przetarg  nieograniczony  
na sprzedaŜ n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stronie Śląskie:  

Przetarg odbędzie się dnia  27 października 2008 r. o godz. 12:00,  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim - pok. nr 17 (sala konferencyjna).  

 

Wadium  z dopiskiem „Nowotki 14” naleŜy wpłacić  przelewem najpóźniej  
do dnia 23 października 2008 r. na konto Gminy Stronie Śląskie  

KAMIENICA  Nieruchomość jest wolna od długów i cięŜarów  

____Nr działki____ 
Pow. działki (w m2) 

Opis nieruchomości 
Przeznaczenie  
i sposób jej  

zagospodarowania 

Cena   
wywoławcza 
w zł brutto 

Kwota  
wadium 

w zł 

__14/4__ 
12899m2 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa 
zlokalizowana w niewielkiej odległości tere-
nów wypoczynkowo - rekreacyjno - sporto-
wych  zgrupowanych wokół wyciągu nar-
ciarskiego Stacji Narciarskiej Kamienica. 

Brak uzbrojenia. 

Zabudowa mieszka-
niowa i usługi oraz 

uŜytki rolne 
319 200,00  16 000,00 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2008r. o godz. 12:00  
w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55 –pok. nr 17 (sala konferencyjna).  

Wadium z dopiskiem „Przetarg-działka nr ....” naleŜy wpłacić  przelewem  
najpóźniej do dnia 26 września 2008 r. na konto Gminy Stronie Śląskie. 

STRONIE ŚLĄSKIE UL. NOWOTKI 14  Nieruchomość jest wolna od długów i cięŜarów 
      Powierzchnia uŜytkowa nieruchomości 837,44m 

2  

Nr działki 
Pow. w m 2 

Przeznaczenie  
nieruchomości  

i sposób jej  
zagospodarowania 

Opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza 
brutto w zł 

Kwota  
wadium  

w zł 

591 
   4452m2 

Usługi oświaty. 
Dopuszcza się lokali-
zację urządzeń towa-
rzyszących, infra-

struktury technicznej, 
małej architektury  
i zieleni urządzonej. 

Nieruchomość  zabudowana jest  wolnostojącym  
budynkiem uŜytkowym, (dawny budynek szkoły),  
jednokondygnacyjnym z poddaszem uŜytkowym,  

częściowo podpiwniczonym. 
 

Działka wyposaŜona w sieć energetyczną,  
wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną. 

Budynek posiada centralne ogrzewanie (nowowykonana 
kotłownia gazowa) oraz posiada pozwolenie na budowę 

(waŜne do 21.02.2009 r.) na adaptację budynku  
na ośrodek konferencyjno-szkoleniowy  

z funkcją hotelową 

650 000,00 32 500,00 

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony  
na sprzedaŜ n/w nieruchomości stanowiącej  własność Gminy Stronie Śląskie  
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DOśYNKI POWIATOWE 

Tegoroczne DoŜynki Powiatowe zorga-
nizowane zostały 7 września br. we wsi 
BoŜków w Gminie Nowa Ruda.  

Uroczystości doŜynkowe rozpoczęły 
się uroczystą Mszą Św., którą odprawił bp 
Adam Bałabuch. Podczas uroczystości  
zorganizowanych na stadionie przy Ze-
spole Szkół Agrotechnicznych, w korowo-
dzie doŜynkowym, wszystkie gminy Po-
wiatu Kłodzkiego prezentowały swoje 
wieńce doŜynkowe.  

W Konkursie na „Najpiękniejszy Wieniec DoŜynkowy” nagrodę finansową 
oraz I miejsce zajęła Gmina Wiejska Kłodzko, II miejsce zajęło KGW z Wolan,  
a miejsce III przypadło gospodyniom z Długopola. Jury w swojej ocenie wzięło 
pod uwagę m. in: nawiązanie tematyki wieńca do symboliki doŜynkowej i ludo-
wej, wygląd zewnętrzny oraz róŜnorodność wykorzystania materiałów natural-
nych. Niestety, w tym roku Nasz wieniec doŜynkowy, który został przygotowany 
przez Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Gierałtowa nie został doceniony.  

Podczas uroczystości, zgodnie z tradycją, nie obyło się bez przekazania wo-
reczków z ziarnem przedstawicielom gmin, ośpiewania i otańczenia wieńców 
przez Koła Gospodyń Wiejskich.  

Przyszłoroczne doŜynki zorganizowane zostaną w Gminie Bystrzyca Kłodzka. 

AEROBIC 

ROZGRYWKI SPORTOWE STRONIE ŚL. - STARE MESTO 

Centrum Sportu i Rekreacji  
zaprasza na zajęcia sportowe: 

 
AEROBIC  

w kaŜdą środę o godz. 19.00 
AQUAAEROBIC  

w kaŜdy poniedziałek o godz. 20.00  
 

Serdecznie zapraszamy 

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

Euroregionu Glacensis    „Przekraczamy Granice” 

ZAJĘCIA W ŚWIETLICY 

Świetlica Środowiskowa  
przy Gimnazjum zaprasza! 

 

Czynna jest codziennie  
od 13.30 do 17.30.  

 

Proponujemy gry i zabawy, zajęcia 
plastyczne, stół do ping ponga.  

 
KaŜdy, kto przyjdzie, moŜe równieŜ 

liczyć na pomoc w nauce.  
 

WSZYSTKICH  
CHĘTNYCH  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

W ramach współpracy miast partner-
skich Stronie Śląskie i Stare Mesto, za-
wodnicy Klubu Sportowego Kryształ Stro-
nie, zostali zaproszeni na turniej piłkarski 
dzieci do lat 12, który odbył się 31 sierp-
nia w Starym Mescie. 

Udział w rozgrywkach wzięły dwie 
druŜyny ze Starego Mesta, dwie druŜyny 
ze Stronia Śląskiego oraz druŜyna z cze-
skiego Bromov`a.  

Strońscy zawodnicy, których trenuje 
Pan Sławomir Bąk, wypadli rewelacyjnie. I m-ce zdobyła pierwsza druŜyna 
Kryształu, która w całym turnieju zdobyła 26 bramek nie tracąc przy tym nawet 
jednego gola. Druga druŜyna Kryształu zdobyła IV m-ce, a królem strzelców 
został Mariusz Kowalewski zdobywca 10 bramek.  

Rywalizacja przebiegała w atmosferze Fair Play. DruŜyny otrzymały puchary, 
dyplomy i piłki, a zawodnicy pamiątkowe medale. 

 
Natomiast 13 września, równieŜ w Starym Mescie pod ŚnieŜnikiem, odbyły się 

towarzyskie rozgrywki sportowe Polska – Czechy /Stronie Śląskie – Stare Mesto/, 
w których uczestniczyli trochę starsi, ale równie młodzi duchem zawodnicy.  

Rywalizowaliśmy z naszymi sąsiadami w tenisie stołowym, siatkówce  
i piłce noŜnej. W efekcie tych zmagań 
wygraliśmy w tenisie stołowym w sto-
sunku 18:6 i w siatkówce 3:1, a Czesi 
byli lepsi w piłce noŜnej, wygrywając 
12:5. Mamy nadzieję, Ŝe takim wynikiem 
nie skończy się mecz Polska - Czechy, 
który rozegramy w ramach eliminacji do 
Mistrzostw Świata. 

Takie zawody sportowe to ciekawy 
sposób na aktywne spędzanie wolnego 
czasu oraz okazja do integracji. 

6 września otwarto nowe trasy rowero-
we a juŜ 28 września zostaną rozegrane 
pierwsze zawody downhillowe o pu-
char prezesa Czarnej Góry. Wpisowe 
wynosi 35zł. W tej cenie otrzymasz numer 
startowy, ubezpieczenie na czas zawodów 
oraz karnet na wyciąg na 2 dni jeŜdŜenia: 

- dzień treningowy - sobota 27.09.2008 
- dzień zawodów - niedziela 28.09.2008 

Zawody zostaną rozegrane w następują-
cych kategoriach: Elita, Junior, Kobiety, 
Master dla zawodników z licencją PZKol, 
oraz dla zawodników bez licencji — Hobby 
Hardtail i Hobby Full. Więcej informacji na 
temat zawodów i zapisów na stronie 
www.parkrowerowy.pl 

Trasy są o zróŜni-
cowanym pozio-
mie, od technicz-
nej trasy DH do 
freeridowych tras 
w lesie i na sto-
kach. Na trasach 
znajdują się sekcje 
z kamieni, hopy, 
drewniane norths-
hory i liczne natu-
ralne przeszkody. 

ZAWODY  
DOWNHILLOWE  

NA CZARNEJ GÓRZE  



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”  

Ogólnopolska Zbiórka 
śywności odbędzie się 
równieŜ w Stroniu Śl.  

w dniach 26 i 27 września 
(piątek i sobota).   

Zbiórkę będą nadzorować pracownicy Gmin-
nego Stowarzyszenia Poszukujących Pracy,  
a w sklepach Ŝywność będą zbierać wolonta-
riusze z Gimnazjum. 

Sklepy, które biorą udział w akcji:  
Biedronka, EKO, Mini EKO, u Pani Chwieśko, 
u Pani Sadowskiej, u Pani Urbaniak, Wera, 
Weromar.  

I Ty moŜesz podzielić się posiłkiem z potrze-
bującymi dziećmi, biorąc udział w zbiórce 
Ŝywności "Podziel się Posiłkiem". Dzięki lu-
dziom dobrej woli kolejne posiłki trafią  
do najbardziej potrzebujących dzieci w na-
szej gminie.  

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 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE 

Gminne Centrum Informacji 
zaprasza na warsztaty,  
które poprowadzą pracownicy  
Mobilnego Centrum Informa-
cji Zawodowej w Wałbrzychu. 

Warsztaty odbędą się  
2 października o godzinie 1300  

pod hasłem „Jestem gotowy do zmian" 

Warsztaty są skierowane do osób bezrobot-
nych i mają na celu zmobilizowanie do dzia-
łania. Warsztaty będą połączone ze spotka-
niem z Pośrednikiem Pracy. Osoby chętne 
do wzięcia udziału w spotkaniu proszone są 
o zgłoszenie się w Gminnym Centrum Infor-
macji w Stroniu Śląskim celem wpisania na 
listę uczestników.  

WARSZTATY 
„JESTEM GOTOWY DO ZMIAN” 

I Polsko-Czeskie Warsztaty Fotograficzne w Stroniu Śląskim 
„Szlachetne Techniki Fotograficzne – Guma Arabska” 

3 – 5 października 2008 
Guma Arabska jest to technika graficzna oparta na wykorzystaniu światłoczuło-
ści i właściwości garbujących chromianów, a takŜe innych związków światłoczu-
łych, ale teŜ tradycyjnej fotografii jako materiału wyjściowego.  
Obraz stworzony ta techniką jest syntetyczny, płaski, pozbawiony szczegółów  
i większości półtonów, ale mimo to delikatny i miękki. Najczęściej tworzono w ten 
sposób portrety, martwe natury etc. Sceny z duŜą ilością detali i wyraźnie zazna-
czonymi planami (np. krajobrazy) wymagają sporego doświadczenia i bardzo du-
Ŝego formatu obrazu. Szczyt popularności 'guma' osiągnęła w Polsce w czasach 
przedwojennych, właściwie wszyscy wielcy polscy fotograficy mieli w Ŝyciorysie 
artystycznym 'gumowy' epizod. Niestety, większość prac wykonanych tą techniką 
nie dotrwała do naszych czasów. Warsztaty poprowadzi Grzegorz Gorczyński - 
absolwent gdańskiej ASP .  

W programie warsztatów między innymi wykład na temat techniki Gumy, konsul-
tacje prac, zajęcia warsztatowe oraz wyjazd uczestników do Muzeum Wapiennik 
Łaskawy Kamień. W Wapienniku gdzie będziemy wspólne grilować, zwiedzać Wa-
piennik, prezentować warsztat graficzny po-
nadto spotkamy się z profesorem Jackiem 
Rybczyńskim — artystą grafikiem.    

 

Więcej informacji udziela Pani Marzena Zawal 
w Centrum Sortu i Rekreacji pod numerem 
tel.: 074/8141604. 

Uczestnicy warsztatów proszeni są o dostar-
czenie  do dn.  22.09.2008  1 zdjęcia 
(najlepszego – wybranego przez siebie)   
w postaci elektronicznej (w moŜliwie  duŜej rozdzielczości min. 1M) na adres  
fotoz@wp.pl. Prosimy takŜe aby kaŜdy  
z uczestników przyniósł na warsztaty suszarkę do włosów 

WYSTAWA 
W Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim  
moŜna zobaczyć wystawę fotografii  
autorstwa Izabeli Zamojskiej. 

 
Wystawę przedstawiającą  
piękno ziemi strońskiej  

oraz wiele uŜytkowych przedmiotów  
ze Stronia i okolic będzie moŜna oglądać  

do 5 października. 

Nie umiera ten, Nie umiera ten, Nie umiera ten, Nie umiera ten,     
kto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywychkto trwa w pamięci Ŝywych    

Pamięci Sergiusza ĆmińskiegoPamięci Sergiusza ĆmińskiegoPamięci Sergiusza ĆmińskiegoPamięci Sergiusza Ćmińskiego    

Wspomnienie o Siergieju  ĆmińskimWspomnienie o Siergieju  ĆmińskimWspomnienie o Siergieju  ĆmińskimWspomnienie o Siergieju  Ćmińskim    

Lądecko Lądecko Lądecko Lądecko ---- Strońskie środowisko kulturalne spotkała dotkliwa strata. Będący  Strońskie środowisko kulturalne spotkała dotkliwa strata. Będący  Strońskie środowisko kulturalne spotkała dotkliwa strata. Będący  Strońskie środowisko kulturalne spotkała dotkliwa strata. Będący 
w kwiecie własnego rozwoju muzycznego odszedł od Nas nagle (47 lat) Pan Siergiej Ćmiński. w kwiecie własnego rozwoju muzycznego odszedł od Nas nagle (47 lat) Pan Siergiej Ćmiński. w kwiecie własnego rozwoju muzycznego odszedł od Nas nagle (47 lat) Pan Siergiej Ćmiński. w kwiecie własnego rozwoju muzycznego odszedł od Nas nagle (47 lat) Pan Siergiej Ćmiński. 
Ostatnio był kierownikiem muzycznym zespołu „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa a sze-Ostatnio był kierownikiem muzycznym zespołu „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa a sze-Ostatnio był kierownikiem muzycznym zespołu „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa a sze-Ostatnio był kierownikiem muzycznym zespołu „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa a sze-
rzej znany w Lądku z występów w duecie „PRESTO”. Przyjechał do Polski w latach 90 rzej znany w Lądku z występów w duecie „PRESTO”. Przyjechał do Polski w latach 90 rzej znany w Lądku z występów w duecie „PRESTO”. Przyjechał do Polski w latach 90 rzej znany w Lądku z występów w duecie „PRESTO”. Przyjechał do Polski w latach 90 ----    

tych i po róŜnych kolejach losu osiadł na stałe w Lądku Zdroju. Człowiek o wysokiej kultu-tych i po róŜnych kolejach losu osiadł na stałe w Lądku Zdroju. Człowiek o wysokiej kultu-tych i po róŜnych kolejach losu osiadł na stałe w Lądku Zdroju. Człowiek o wysokiej kultu-tych i po róŜnych kolejach losu osiadł na stałe w Lądku Zdroju. Człowiek o wysokiej kultu-
rze osobistej, muzycznej, był bardzo Ŝyczliwym i pogodnym człowiekiem. Jego praca z zespo-rze osobistej, muzycznej, był bardzo Ŝyczliwym i pogodnym człowiekiem. Jego praca z zespo-rze osobistej, muzycznej, był bardzo Ŝyczliwym i pogodnym człowiekiem. Jego praca z zespo-rze osobistej, muzycznej, był bardzo Ŝyczliwym i pogodnym człowiekiem. Jego praca z zespo-
łem „Siekiereczki” w krótkim czasie zaczęła przynosić efekty i pierwsze sukcesy co potwier-łem „Siekiereczki” w krótkim czasie zaczęła przynosić efekty i pierwsze sukcesy co potwier-łem „Siekiereczki” w krótkim czasie zaczęła przynosić efekty i pierwsze sukcesy co potwier-łem „Siekiereczki” w krótkim czasie zaczęła przynosić efekty i pierwsze sukcesy co potwier-

dzają liczni słuchacze i sympatycy. Miał bardzo szerokie plany dotyczące zespołu niestety los dzają liczni słuchacze i sympatycy. Miał bardzo szerokie plany dotyczące zespołu niestety los dzają liczni słuchacze i sympatycy. Miał bardzo szerokie plany dotyczące zespołu niestety los dzają liczni słuchacze i sympatycy. Miał bardzo szerokie plany dotyczące zespołu niestety los 
chciał inaczej. Straciliśmy bardzo wartościowego człowieka. Cześć jego pamięci..chciał inaczej. Straciliśmy bardzo wartościowego człowieka. Cześć jego pamięci..chciał inaczej. Straciliśmy bardzo wartościowego człowieka. Cześć jego pamięci..chciał inaczej. Straciliśmy bardzo wartościowego człowieka. Cześć jego pamięci..    

Zespół „Siekiereczki”Zespół „Siekiereczki”Zespół „Siekiereczki”Zespół „Siekiereczki”    

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

Euroregionu Glacensis    „Przekraczamy Granice” 

Zaprasza na wykład  Dr Dariusz Nowakowski - Katedra 
Zoologii i Ekologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.  

„Czy musimy chorować i starzeć się?” „Podejście ewolucyjne” 

Spotkanie odbędzie się w sobotę 20.09.2008 r. o godzinie 17-tej w Bielicach 
w Domu Gościnnym u Majów (Bielice 5a) Wstęp wolny  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!!!!!!! 

UNIWERSYTET W BIELICACH 


