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Po wieloletnich staraniach władz Stronia Śląskiego i Starego Mesta, w najbliŜszy poniedziałek, zostanie 

oddane do uŜytku samochodowe przejście graniczne Nowa Morawa — Stare Mesto.  
Uruchomienie samochodowego przejścia w tym miejscu, nie tylko wpłynie na polepszanie komunikacji z 

naszymi sąsiadami, ale równieŜ przyczyni się do turystyki na przygranicznym obszarze. 
Do tej pory na Przełęczy Płoszczyna funkcjonowało tzw. przejście małego ruchu granicznego, co oznaczało, 

Ŝe granicę moŜna było przekraczać pieszo lub na rowerze. JuŜ niedługo się to zmieni. W poniedziałek 
(04.06.2007 r.), w tym miejscu zostanie otwarte samochodowe przejście graniczne. Granicę będą mogły 
przekraczać pojazdy o masie do 3,5 tony. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! ! ! 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NA OTWARCIE  
SAMOCHODOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO  

NOWA MORAWA — STARE MESTO 

PRZEŁĘCZ PŁOSZCZYNA (NOWA MORAWA)  

04 CZERWCA BR. GODZ. 12.00 
 
Podczas otwarcia przejścia nie zabraknie ciekawych atrakcji, w programie: 
• Powitanie przybyłych gości; 
• Uroczyste otwarcie przejścia — symboliczne przecięcie wstęgi; 
• Przejazd przez przejście pierwszego samochodu; 
• Występ strońskiej grupy artystycznej „ARTUFICES”; 
• Happening zorganizowany przez MłodzieŜową Radę Miejską; 
• Wspólne biesiadowanie przy smakowitej GROCHÓWCE. 

 

PRZYJDŹ!!!   NIE PRZEGAP!!! 

Rok IV, Numer XXXI 

2007-05-28 

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

UPRAGNIONE OTWARCIE 
PRZEJŚCIA GRANICZNEGO 

UWAGA!!! 
 

Informujemy, Ŝe z dniem  
4 czerwca br.   
Urząd Miejski  

w Stroniu Śląskim  
otwarty będzie:  

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU  
W GODZ. 7:30 - 15:30 

Do bieŜącego numeru „NS” dołączony został „Informator 

budŜetowy Gminy Stronie Śląskie na rok 2007”.  

Informator ma na celu wyjaśnienie podstawowych zagadnień  

z zakresu polityki finansowej prowadzonej w Gminie Stronie Śląskie. 

W moŜliwie prosty sposób przedstawia terminologie związaną z 

budŜetem oraz informacje o dochodach i wydatkach  

w latach 2006 - 2007. 
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JARMARK PRODUKTÓW REGIONALNYCH 

Na Wiejskim Placu Spotkań w Nowym Gierałtowie, w kaŜdą 
sobotę w godz. 12.00 — 14.00 odbywają się wiejskie jarmarki, 
na których nabyć moŜna lokalne specjały i szereg innych pro-
duktów. 

 

ZAWODY WĘDKARSKIE 

Strońskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego zaprasza na 
zawody: 

• SPŁAWIKOWE dla dzieci do lat 14.  
Termin: 01.06.2007 r. 

• MUCHOWE o Nagrodę Burmistrza Stronią Śląskiego.  
Termin: 21.07.2007 r. 

 

TENIS STOŁOWY NAJMŁODSZYCH 

UKS MLKS ŚnieŜnik zaprasza wszystkich sympatyków tenisa 
stołowego do hali sportowej CSiR-u w Stroniu Śl. na Półfinał 
Ogólnopolskiego Turnieju Mini Olimpic Games w tenisie 
stołowym.  

3 czerwca 2007 (niedziela) w godzinach  

1000-1600  

W turnieju wystąpią dzieci do lat dwunastu z wojewódz-
twa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskiego w tym 
siedmioro najmłodszych tenisistów strońskiego klubu. 

 

DZIEŃ DZIECKA 

02.06 od godz. 16.00 w Parku Miejskim odbędzie się festyn 
sportowo — rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka.  

 

PIKNIK ZWIĄZKOWY 

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu 
Szklanego informuje wszystkich członków, Ŝe w dniu 
07.06.2007 r. od godziny 16.00 organizuje piknik związkowy, 
miejsce pikniku Kletno 6F.  

Dojazd i powrót do miejsca pikniku będzie zorganizowany pod-
stawionym transportem. Pierwszy wyjazd sprzed budynku HSK 
przy o godz. 15.30, pierwszy przystanek przy posterunku Policji, 
drugi przy przystanku PKS na Morawce. 

Zapisy w biurze Związku pokój 202 biurowiec HSK „Violetta". 
Przy zapisach będą pobierane minimalne opłaty i wydawane 
bony.  

INFORMACJE — OGŁOSZENIA 

W Stroniu Wsi został oddany do 
uŜytku niespełna 170 metrowy odcinek 
drogi.  

Droga przebiega przez teren zakła-
du obróbki kamienia „Biała Marianna” i 
jest łącznikiem pomiędzy drogą woje-
wódzką (392 — Stronie Śl. — Bystrzy-
ca Kł.) i drogi gminnej (równoległa do 
drogi wojewódzkiej).  

Koszt budowy drogi wyniósł  
ok. 56 tyś. PLN. 

Droga po zakończeniu budowy Początek budowy drogi 

ŁĄCZNIK PRZEZ KAMIENIOŁOM 

♦ 31 maja 2007 r. mija termin zapłaty zezwoleń 
na sprzedaŜ napojów alkoholowych.  Niedo-
pełnienie powyŜszych czynności będzie skutko-
wało wygaśnięciem zezwoleń. 

♦ 15 czerwca mija termin płatności II raty czynszu 
za grunty rolne i ogródki przydomowe. Prosi się 
o dokonywanie wpłaty na podstawie UMOWY 
DZIERśAWY, a nie na podstawie wymiaru 
podatku!!! 

♦ 25 czerwca mija termin płatności czynszu dzier-
Ŝawnego za garaŜe. 

♦ Przypominamy o obowiązku składania informa-
cji o wystąpieniu okoliczności wpływających na 
zmianę w podatkach lokalnych oraz rolnym i 
leśnym. 

PRZYPOMINAMY !!! 

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 wy-
mienią do tego czasu sta-
rych 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. 

Nie zwlekaj!!! 

JuŜ dziś wymień dowód osobisty!!! 

JUś DZIŚ WYMIEŃ  
DOWÓD OSOBISTY! 



S T R .  3  R O K  I V ,  N U M E R  X X X I  

 

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

Gmina Stronie Śląskie otrzymała dotację w kwocie 47 312 PLN od Mini-
sterstwa Finansów na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych, na okres 
od stycznia do czerwca 2007r. Z uwagi na fakt, Ŝe kwota przyznanej dotacji 
na realizację stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych na ww. okres oka-
zała się niewystarczająca oraz biorąc pod uwagę zagwarantowaną w usta-
wie minimalną kwotę stypendium szkolnego Burmistrz Stronia Śląskiego 
udzielił stypendium szkolne na okres od marca 2007r. do czerwca 2007r. 
Kwota stypendium szkolnego na jedno dziecko na 1 miesiąc to 52,10zł. 

 

NAGRODA BURMISTRZA 

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, mieszkaniec Stronia Śląskiego — 
Miłosz Węgrzyn — odebrał z rąk Pana Zbigniewa Łopusiewicza Nagro-
dę Burmistrza Stronia  Śląskiego dla najlepszego absolwenta Liceum Ogól-
nokształcącego w Lądku Zdroju w roku szkolnym 2006/2007. Oprócz pa-
miątkowego dyplomu Miłosz otrzymał nagrodę w wysokości 350 zł. GRA-
TULUJEMY!!! 

 

TAAAKA RYBA 

W dniu 1 maja odbyły się zawody wędkarskie o Puchar Przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim. Pierw-
sze miejsce zajął : Ryszard Dziaduś, który w nagrodę 
otrzymał wędkę. 

PoniŜej prezentujemy pozostałe miejsca: 

II m-ce — Przemysław Maksymowicz; 

III m-ce — Krzysztof Kaźmierczak; 

IV m-ce — Sławomir Rabenda; 

W SKRÓCIE 

Rada Miejska w Stroniu Śląskim, podczas 
sesji w dniu 27.04.2007 r. udzieliła Burmistrzowi 
Stronia Śląskiego Zbigniewowi Łopusiewiczowi 
absolutorium za wykonanie budŜetu Gminy 
za 2006 rok.  

Absolutorium zostało przegłosowane jedno-
głośnie. Decyzja rady poprzedzona była zapo-
znaniem się z analizą z wykonania budŜetu 
Gminy, którą referował Ryszard Wiktor Prze-
wodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej. 

CYKLO - GLACENSIS 2007 

18 maja bieŜącego roku odbył się, tradycyj-
ny juŜ  Rajd Rowerowy Cyklo - Glacensis or-
ganizowany przez Związek Gmin Regionu Or-
licko-Trebovsko we współpracy z Powiatem 
Kłodzkim.  

Udział w tegorocznej edycji rajdu wzięło 
około 120 rowerzystów z 8 miast powiatu 
kłodzkiego i 10 miast czeskich, wśród nich nie 
mogło zabraknąć kilkunastoosobowej repre-
zentacji Stronia Śląskiego. Rowerzyści wyru-
szyli  równocześnie o godz. 8.00, spod swoich 
urzędów. Strońską ekipę tradycyjnie wystarto-
wał Burmistrz Zbigniew Łopusiewicz. 

Ten międzynarodowy peleton otworzył se-
zon turystyki rowerowej po obu stronach grani-
cy. Meta znajdowała się w czeskiej miejscowo-
ści Potštejn. KaŜdy, kto dojechał do mety, 
otrzymał koszulkę rajdu Cyklo-Glacensis 2007.  

NOWA SIEDZIBA PUP 

W związku z trwającym remontem budynku 
przy ul. Zielonej 5, Urząd Pracy w Stroniu Ślą-
skim został przeniesiony do nowego lokalu w 
budynku Gimnazjum na ul. Kościelnej 12. 

Nowa siedziba UP mieści się obok Gminne-
go Centrum Informacji, które równieŜ zajmuje 
się pomocą na rzecz osób poszukujących pra-
cy. 

 

URZĄD PRACY 
PON, WT, ŚR, PT — GODZ. 8.00 — 14.00 
tel. 074 814 30 91 
 
GMINNE CENTRUM INFORMACJI 
PON — PT; godz. 9.00 — 17.00 
tel. 074 814 32 42 

 
ZAPRASZAMY!!! 

ABSOLUTORIUM DLA  

BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

RUSZYŁ II SCHEMAT „LEADERA” 
PilotaŜowy program LEADER+ jest realizo-

wany na terenie wsi powiatu kłodzkiego od 2005 
r. Był podzielony na dwa schematy, w I schema-
cie stworzony został dokument pn. 
„Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów 
Wiejskich” oraz zawiązana została Lokalna 
Grupa Działania, która obecnie ma status fundacji i nosi nazwę Fundacja 
Kłodzka Wstęga Sudetów — Lokalna Grupa Działania.  

Ten podmiot jest realizatorem projektu w ramach II schematu LE-
ADER+, pn. WIOSKI BEZTROSKI — tworzenie marki wsi powiatu 
kłodzkiego, pomysłem mieszkańców na długotrwały rozwój gospodar-
czy. 

Obszar objęty projektem obejmuje 9 gmin powiatu kłodzkiego, w tym 
Gminę Stronie Śląskie. W ramach realizacji schematu II Fundacja, którą 
obecnie tworzy 51 partnerów z sektorów: publicznego, społecznego i go-
spodarczego, ma do wykonania mnóstwo zadań, na łączną kwotę  

748 305,00 zł. 
Na terenie Gminy Stronie Śląskie, w ramach II schematu, planowane 

jest zrealizowane następujące działania: 
1. EKOMUZEA dla wsi Nowy Gierałtów i Kletno,  
2. Dokumentacji projektowej dla małej infrastruktury wiejskiej dla wsi Bole-

sławów,  
3. Dokumentacji dotyczącej infrastruktury parkingowej dla wsi Bielice, 
4. Wydanie folderu dla promowania produktów lokalnych,  
5. Wydanie przewodnika rowerowego wraz z mapą 
6. Wsparcie organizacyjne dla imprezy w Starym Gierałtowie – Mikołajki, 
7. Zorganizowanie kursu językowego dla agrokwaterodawców  
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Po 26 kolejce spotkań w klasie „O” seniorów 
Kryształ Stronie Śląskie zajmuje wysokie trzecie 
miejsce, ze stratą 5 punktów do liderującej Victorii 
Świebodzice oraz ze stratą 4 punktów do Lechii 
DzierŜoniów. 
W ostatniej kolejce spotkań nasza druŜyna wysoko 
pokonała w Bystrzycy Kłodzkiej tamtejszą Polonię 
w rozmiarach 4:1 (2:1). W pierwszej połowie druŜy-
na Kryształu przegrywała po strzale Matusika, jed-
nak po błyskawicznej odpowiedź Sebastiana Kry-

sińskiego Kryształ doprowadził do remisu. Minęło niewiele ponad 10 minut i rozgry-
wający bardzo dobry mecz napastnik Kryształu Przemysław Nuszczyński soczystym 
uderzeniem w lewy róg z 20 metrów pokonał ponownie golkipera gospodarzy. Do 
przerwy utrzymał się wynik 2:1 dla Kryształu.  
Druga połowa spotkania rozpoczęła się od zdecydowanych ataków Polonii na bram-
kę Jacka Serafina. Napór gospodarzy trwał około 15 minut. Po tym okresie gry do 
głosu dochodzi Kryształ i szybkie kontry w wykonaniu napastników dają rezultat w 
postaci podyktowania rzutu karnego, który na bramkę zamienił kapitan zespołu 
Grzegorz Chwałek. 
Po trzeciej bramce dla Kryształu mecz się bardzo zaostrzył, co zakończyło się w 
rezultacie pokazaniem czerwonej kartki dla zawodnika Polonii Bystrzyca oraz Krysz-
tału Krzysztofa Bugajskiego. Następnie w odstępie 5 minut dwie Ŝółte kartki i w re-
zultacie czerwoną kartkę otrzymał Nitychoruk i Kryształ kończył mecz w dziewiątkę. 
To jednak nie przeszkodziło zawodnikom ambitnie grającego Kryształu.  W 90 minu-
cie w sytuacji sam na sam  z bramkarzem Polonii znalazł się napastnik kryształu 
Sebastian Krysiński po czym został nieprzepisowo zatrzymany w polu karnym i sę-
dzia podyktował drugi rzut karny dla Kryształu. Który pewnie na bramkę zamienił 
ponownie Grzegorz Chwałek. Warto zaznaczyć, iŜ pod nieobecność trenera Zbignie-
wa Lipkowskiego, druŜynę Kryształu poprowadził do zwycięstwa Jacek Pruchnicki. 

W dniu 3.06.2007 r. Kryształ o godz. 11.00 gościć będzie 4 druŜynę klasy „O” senio-
rów tj. Stal Świdnicę.  

Serdecznie zapraszamy. 

KRYSZTAŁ W CZOŁÓWCE 

TRZY BRĄZOWE MEDALE DLA STRONIA 

Po rozegraniu cyklu trzech dolnośląskich turnie-
jów Ŝaków i młodzików pierwsze 24 zawodniczki 
i 32 zawodników uzyskało prawo gry w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska w tenisie stołowym. 
Stroński klub reprezentowała dwunastka dzieci 
trenowana przez Leszka Kawę. Najlepiej zapre-
zentowali się Maciej Rakoczy i Ada Jończyk, 
którzy w grach indywidualnych zdobyli brązowe 
medale mistrzostw, oraz Renata Ryczek z Karoliną Poprawą w grze deblowej - zdo-
bywając równieŜ medal brązowy. Miejsca pozostałych zawodników ŚnieŜnika: Ŝacy- 
Szymon Burek V, Adrian Dugiel IX, Daniel Majewski XIII, Patryk Cuch, Bartek Adam-
czewski, Krzysztof Studniarz XVII-XXIV, Ŝaczki-Ola Ciura i Ada Studniarz XII-XVI, 
młodziczki-Karolina Poprawa V, Renata Ryczek IX, Natalia Michorczyk XI, debel 
młodziczek Ada Jończyk i Natalia Michorczyk V, debel młodzików Dominik Ciura i 
Maciej Rakoczy V.      

FINAŁ PUCHARU POLSKI W TENISIE STOŁOWYM 

W dniach 18-20.05.2007 Gdańsk gościł najlepszych tenisistów i tenisistki  Polski w 
kategorii młodzików, rocznik 1994-95. Nasze tenisistki w rozgrywkach druŜynowych 
zajęły miejsce 9-12. DruŜyna ŚnieŜnika w składzie Ada Jończyk i Natalia Michor-
czyk  przegrały w rozgrywkach grupowych z późniejszymi zwycięŜczyniami turnieju 
Bronowianką Kraków.  

TENIS STOŁOWY NAJMŁODSZYCH 

UKS MLKS ŚnieŜnik zaprasza wszystkich sympatyków tenisa stołowego 3 czerwca 
2007 (niedziela) w godzinach 1000-1600 do hali sportowej CSiR-u w Stroniu Śląskim 
na Półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Mini Olimpic Games w tenisie stołowym. W 
turnieju wystąpią dzieci do lat dwunastu z województwa dolnośląskiego, lubuskiego, 
opolskiego i śląskiego w tym siedmioro najmłodszych tenisistów strońskiego klubu. 

TENISIŚCI ŚNIEśNIKA PONOWNIE Z MEDALAMI 

„RUSZ SIĘ CZŁOWIEKU” 
 

Szkoła Podstawowa w Stroniu Ślą-
skim wraz z działającym w szkole 
Uczniowskim Klubem Sportowym w 
kwietniu 2007 r. wzięła udział w kon-
kursie PZU pt. „Rusz się człowieku” 

Tak wielu zgłoszeń do turnieju 
piłkarskiego się nie spodziewali-
śmy. 

Postanowiliśmy rozegrać go w 
dwóch terminach z podziałem na kate-
gorie wiekowe: 

• dla klas III i IV — 16 kwietnia 2007 

• dla klas V i VI — 23 kwietnia 2007 

Uczniowie prześcigali się w pomy-
słowości przy kibicowaniu „swoim”, a 
takŜe przy nadawaniu nazw druŜynom. 
I tak mieliśmy druŜyny o mocno 
brzmiących nazwach „UCHWYTY DO 
TRZYMANIA PŁYTY”, „STOKROTKI”, 
„ZIOMALE”, „CHITA” czy „JAGA BO-
NITO”. 

W kategorii klas III i IV w rozgryw-
kach wzięło udział 6 druŜyn. ZwycięŜy-
ła druŜyna chłopców z klasy IV d. 

W kategorii klas V i VI wzięło udział 
9 druŜyn. Po zaciekłej i wyczerpującej 
walce zwycięŜyła druŜyna pod nazwą 
FC BRONKI w składzie: D. Ciura, 
G. Bałos, P. Skiba, P. Warzecha, 
F. Bryg, D. Niewiadomy. 

Zawodnicy wszystkich druŜyn 
otrzymali napoje i słodycze, a druŜyn z 
pierwszej trójki dodatkowo nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 
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W dniu 23 czerwca 2006 r. ostatni uczniowie opuścili mury Szkoły Podstawowej w Bolesła-
wowie. Jednak budynek ten nadal tętni Ŝyciem. Od września 2005 r. działa Świetlica Śro-
dowiskowa, do stycznia 2007 r. wspierana przez Stowarzyszenie „Przyjazne Środowisko”, 
a obecnie - przez Gminę Stronie Śląskie. W kwietniu 2007 r. powstało Małe Przedszkole 
pod patronatem Fundacji „Kalos kai Agathos”, Stowarzyszenia Poszukujących Pracy oraz 
Gminy Stronie Śl. Ponadto w budynku mieści się siłownia, na której spotyka się miejscowa 
młodzieŜ. 
Do Świetlicy Środowiskowej uczęszczają dzieci z Bolesławowa i okolicznych wsi: Kamieni-
ca, Kletno, Nowa i Stara Morawa. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Oferta zajęć 
dla dzieci jest szeroka: gry i zabawy w sali i na dworze (mamy koło Szkoły plac zabaw, 
który dzieci bardzo lubią), róŜne zajęcia tematyczne związane z uroczystościami, pomoc w 

odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne i inne. Kilka razy do roku odbywają się równieŜ dyskoteki, bale oraz inne imprezy okoliczno-
ściowe. Dzieci i młodzieŜ aktywnie włączają się w ich organizację. 

Specjalnie dla najmłodszych rozpoczęło działalność Małe Przedszkola 
„Bajlandia”. Powstało ono w ramach projektu „Idziemy do Przedszkola! Małe 
Przedszkola na Dolnym Śląsku”. Dzieci uczęszczają tu bezpłatnie trzy razy w 
tygodniu. Fundacja „Kalos kai Agathos” zapewniła nam nowe zabawki, które 
niedawno do nas dotarły i sprawiają ogromną radość maluchom. Na dzień 31 
maja zaplanowaliśmy oficjalne otwarcie „Bajlandii”. 

Świetlica Środowiskowa współpracuje z Małym Przedszkolem, szczególnie 
jeśli chodzi o okolicznościowe imprezy. W najbliŜszych dniach planujemy 
wspólny Dzień Matki (24 maja) oraz Dzień Dziecka (31 maja). W organizacji 
takich przedsięwzięć pomagają nam Ludzie Dobrej Woli - Państwo: Brzeziń-
scy, Gulijowie, Wojczykowie i Englardowie oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna i 
inni mieszkańcy. Dobrym Duchem jest równieŜ pani radna Maria Bulka, która 
jak tylko moŜe odwiedza nas i wspomaga. 

Jak widać - to, Ŝe w budynku Szkoły w Bolesławowie nie rozbrzmiewa juŜ 
dzwonek na lekcje, nie oznacza, Ŝe zamarło w niej Ŝycie. 

SZKOŁA W BOLESŁAWOWIE NIE STOI PUSTA 

Jednym z największych bogactw 
Stronia Śląskiego jest piękno ota-
czających gminę pasm Gór Zło-
tych, Bialskich i Masywu ŚnieŜni-
ka, obfitujących w liczne atrakcje 
o charakterze krajobrazowo — 
przyrodniczym. 

Nie wszyscy jednak dostrzegają 
te atuty. Szlaki rowerowe i piesze zasypywane są 
tonami śmieci. Bezmyślni „turyści” pozostawiają 
w lasach mnóstwo pustych opakowań, butelek, 
itp.  

Na szczęście więcej jest turystów, którzy dbają o 
to, aby wszyscy mieli moŜliwość zachwycania się 
krajobrazami ziemi strońskiej. 

Jedną z takich osób jest Pan Włodzimierz Ku-
charski, zapalony turysta, który regularnie prze-
mierza tutejsze tereny. Na uwagę zasługuje fakt, 
Ŝe Pan Włodek nie tylko nie zaśmieca szlaków. 
Wręcz przeciwnie, idąc na wycieczkę do lasu czy 
w góry sprząta, pozostawione przez innych tury-
stów, śmieci.  

MoŜe postawa takich osób jak Pan Włodzimierz 
wpłynie na działania wszystkich turystów.  

Idąc na wycieczkę do lasu, parku, w góry po-
sprzątajmy śmieci. Wtedy świat wokół nas będzie 
czysty i piękny. 

Nie zostawiajmy wszystkiego  
na głowie Pana Włodka!!! 

PRAWDZIWY TURYSTA 

Dnia 12 kwietnia odbył się I Wojewódz-
ki Konkurs Matematyczny „MISTRZ 
MATEMATYKI” klas I-III. Po dwóch 
etapach szkolnych przygotowanych 
przez  p. Mrozek  i p. Grochowinę wyło-
niono reprezentantów naszej szkoły- 
finalistów: 

• Olę Soroko    z klasy I b 

• Tomasza Leśniowskiego    
z klasy II c 

• Kubę Kobiałkę   z klasy III b 
Nasi finaliści pojechali pod opieką p. Anity Mrozek i p. Urszuli Niedziel-
skiej do Barda Śląskiego – godnie reprezentowali szkołę w etapie woje-
wódzkim. Wszyscy nasi uczniowie otrzymali tytuły laureatów.  

 

Ogromny sukces odniósł Tomasz Leśniowski, który uzyskał tytuł 
mistrza matematyki klas drugich. 

 

Uczniowie S.P. klas I-III wzięli udział w III Ogólnopolskim konkursie 
polonistycznym „ Z poprawną polszczyzną na co dzień”.  

Do III etapu -ogólnopolskiego zakwali-
fikowała się uczennica klasy I B Alek-
sandra Majcher.  Finał odbył się 27 
kwietnia 2007 roku w Polskiej Akade-
mii Nauk w Warszawie, na który Ola 
pojechała ze szkolnym organizatorem 
konkursu-p.Anitą Mrozek. Uczennica 
uzyskała tytuł laureatki co jest ogrom-
nym osiągnięciem  poniewaŜ do kon-
kursu przystąpiło ponad 31000 
uczniów z całej Polski. 

SUKCESY UCZNIÓW  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
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BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Sobota 9.06.2007 
15.00 – Ponadgraniczny Turniej w Piłce Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Stronia Śląskiego. Hala Sportowa Centrum 
Sportu i Rekreacji w Stroniu Śląskim 
  

Czwartek 14.06.2007 
21.30 – Spektakl teatralny – pokłosie projektu „Kultura 
Polsko-Czeska” realizowanego przez Stowarzyszenie 
„Stacja Stronie” 
  

Piątek 15.06.2007 
13.30 — Uroczyste otwarcie skweru przy ul. Kościuszki i 
tablicy pamiątkowej z okazji 40—lecia praw miejskich. 
14.00 – Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skim z okazji obchodów jego 40-lecia 
16.00 –VI Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
20.30 – Spektakl teatralny „Legenda o smokach z Łyśca” 
  

Sobota 16.06.2007 
14.00 – Kolorowy pochód ulicami Stronia Śląskiego. Spo-
tkanie przy ul. Hutniczej 
Park Miejski 
14.30 – „Dzieci swojemu miastu” 
15.00 – Prezentacje kapel biorących udział w IX Przeglą-
dzie Kapel Podwórkowych „Podwórkowe Muzykowanie 
2007” 
19.30 – „A.S.O.” 
21.00 –  “Tercet Egzotyczny” 
22.30 – Do tańca śpiewa „Makumba” 
  
Niedziela 17.06.2007 
14.30 – Festyn dla najmłodszych: gry, zabawy, konkursy, 
inne atrakcje 
15.00 – Występy laureatów Przeglądu „Podwórkowe Muzy-
kowanie 2007” 
17.00 – „Bolesław Gromnicki Show” – parodia, satyra, ka-
baret, pastiŜ 
18.00 – Pokaz Tańców Dawnych 
18.30 – Grupa Artystyczna „Artufices” 
  
Ponadto w programie: 

• Kulinaria – degustacja tradycyjnych potraw 
polskich i czeskich; 

• Rękodzieło artystyczne; 
• Produkty regionalne; 
• Zabawy, konkursy; 
• oraz wiele innych ciekawych atrakcji. 

GMINA STRONIE ŚLĄSKIE 

ZAPRASZA NA 

TYDZIEŃ INTEGRACYJNY  

STRONIA ŚLĄSKIEGO I STAREGO MESTA  

„POD WSPÓLNYM DACHEM –  

INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI POGRANICZA  

POPRZEZ POZNAWANIE KULTURY I TRADYCJI”  

DATA NAZWA IMPREZY 

CZERWIEC   

04.06 OTWARCIE GRANICY NOWA MORAWA – STARE MESTO 

03.06 MINI OLIMPIC GAMES W TENISIE STOŁOWYM 

09.06 FINAŁ ZAWODÓW PŁYWACKICH 

09.06 
TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA STRO-
NIA ŚLĄSKIEGO 

10.06 
„ZAWSZE DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA” – PROMOCYJ-
NE OPROWADZANIE PO ZABYTKOWYM WAPIENNIKU 

15-17.06 

„POD WSPÓLNYM DACHEM – INTEGRACJA SPOŁECZ-
NOŚCI POGRANICZA POPRZEZ POZNAWANIE KULTURY 
I TRADYCJI”  
PROGRAM OBOK 

23-24.06 ŚW. JAN NA GIERAŁTOWIE 

LIPIEC   

07.07 

OTWARCIE ZALEWU – KONCERT NA WODZIE – SKUM-
BRIA W TOMACIE – OPERA W ZALEWIE, KONCERT W 
KAJAKACH NA ZALEWIE 

ZAWODY NA DĘTCE  

08.07 
„ZAWSZE DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA” – PROMOCYJ-
NE OPROWADZANIE PO ZABYTKOWYM WAPIENNIKU 

24-25.07 BIKE CHALLANGE 

W KAśDY 
WEEKEND 
SIERPNIA 

KINO SAMOCHODOWE NA PUCHACZÓWCE 

11.08 
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W POSZU-
KIWANIU MINERAŁÓW 

12.08 
„ZAWSZE DRUGA NIEDZIELA MIESIĄCA” – PROMOCYJ-
NE OPROWADZANIE PO ZABYTKOWYM WAPIENNIKU 

17-18.08 
LATO JASKINIOWCÓW 2007 

FINAŁ ZAWODÓW PIŁKARSKICH 

25.08 POśEGNANIE LATA 

24.08 WIEJSKA SCENA KABARETOWA 

SIERPIEŃ   

W związku przypadającym w tym roku 40-leciu nadania praw 
miejskich Stronia Śląskiego przygotowaliśmy wspólnie z lokalny-
mi przedsiębiorcami, organizacjami i firmami szereg atrakcji, któ-
re uświetnią ta okrągłą rocznicę. 

PoniŜej prezentujemy plan imprez. Szczegółowe informacje doty-
czące poszczególnych imprez będziemy podawali na bieŜąco. 

40-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH 

STRONIA ŚLĄSKIEGO 1967-2007 


