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OTWARCIE PRZEJŚCIA 
GRANICZNEGO 

 Przejście w Nowej Morawie niewątpli-
wie przybliŜy nas do stolic Południowej Europy 
– Bratysławy, Budapesztu i Wiednia. Mamy 
nadzieję, Ŝe otwarcie przejścia przyczyni się 
równieŜ do zwiększenia zainteresowania tury-
styką w naszej gminie i wzbogaci nasze sto-
sunki z sąsiadami z Czech. 

Po wieloletnich staraniach władz Stro-
nia Śląskiego i Starego Mesta 04 czerwca 
2007 r., na Przełęczy Płoszczyna, w Gminie 
Stronie Śl. zostało otwarte polsko - czeskie, 
samochodowe przejście graniczne Nowa Mo-
rawa - Staré Město. 

Do tej pory na Płoszczynie funkcjono-
wało tzw. przejście małego ruchu granicznego, 
co oznaczało, Ŝe granicę moŜna było pokonać 
pieszo lub na rowerze w wyznaczonych godzi-
nach. Obecnie przejście jest otwarte całą do-
bę. Granicę mogą przekraczać pojazdy (w tym 
towarowe) o masie do 3,5 tony, z wyjątkiem 
autokarów i pojazdów przewoŜących materiały 
niebezpieczne. 

W uroczystościach otwarcia granicy 
wzięli udział m.in: Zbigniew Łopusiewicz - 
Burmistrz Stronia Śląskiego, Vladimír Černín 
- Starosta Starégo Města, Krzysztof Grzel-
czyk - Wojewoda Dolnośląski oraz Marszałek 
Parlamentu Czech; Jan Pastwa - Ambasador 
RP w Pradze, Anna Olszewska – Konsul Ge-
neralny RP w Ostrawie, Leon Kieres – Prze-
wodniczący Sejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, Monika Wielichowska – Starosta 
Kłodzki oraz przedstawiciele czeskich władz 
państwowych i samorządowych, a takŜe słuŜ-
by mundurowe z Polski i z Czech.  

Otwarcie granicy cieszyło się wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców polsko – cze-
skiego pogranicza, nie  umknęło równieŜ uwa-
dze sezonowych turystów. Stało się, więc, 
okazją do promocji naszych walorów turystycz-
nych. 

Podczas uroczystości, przy występach 
strońskiej Grupy Artystycznej „ARTUFICES”, 
moŜna było skosztować polskiej grochówki i 
czeskiego piwa. 

UWAGA!!! 
Wszystkich turystów informujemy, Ŝe w miejscowości Stare Mesto 

nie ma moŜliwości wymiany walut. Dlatego przypominamy,  
aby wszyscy zainteresowani zakupami w Starym Meście  

dokonali wymiany walut w Polsce.  
Niestety w Stroniu Śląskim równieŜ nie ma moŜliwości zakupu 

czeskich koron. 
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W dniach 15 - 17 czerwca rozpoczęły się obchody  
40 - lecia nadania praw miejskich dla Stronia Śląskiego. Ob-
chody zapoczątkowane zostały uroczystym otwarciem skwe-
ru miejskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. RównieŜ 
w piątek (15 czerwca),  w Parku Miejskim odbyła się Uroczy-
sta Sesja Rady Miejskiej, w której wzięli udział znani przed-
stawiciele władz samorządowych. Na zakończenie sesji Bur-
mistrz Zbigniew Łopusiewicz odśpiewał a’capella utwór „40 
lat minęło”. Po czym przybyłych poczęstowano tortem  
i ugoszczono szwedzkim stołem.  

O godz. 16:00 rozpoczął się VI Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej, w którym wzięły udział dzieci z Przedszkoli 
w BoŜkowie, Kłodzku, Radkowie, Dusznikach Zdrój, Między-
lesiu, Domaszkowie, Ołdrzychowicach, Polanicy Zdroju, Ląd-
ku Zdroju, Krosnowicach, Stroniu Śląskim, oraz dzieci ze 
Szkół Podstawowych w Kłodzku i Polanicy Zdroju.  

Piątkowe uroczystości zakończyły się spektaklem 
teatralnym przygotowanym przez Magdę Rozwadowską, pt. 
”Legenda o smokach z Łyśca”.  

Weekendowa impreza pod nazwą „Pod wspólnym 
dachem — integracja społeczności pogranicza poprzez 
poznawanie kultury i tradycji” została zorganizowana 
wspólnie z naszymi sąsiadami ze Starego Mesta. 

W sobotę (16 czerwca) obchody rozpoczęły się kolo-
rowym pochodem ulicami Stronia Śląskiego. Popołudnie 
spędzone w parku upłynęło gościom pod znakiem muzyki i 
tańca. Wystąpiły grupy biorące udział w IX Przeglądzie  

40 - LECIE PRAW MIEJSKICH 1967-2007 

Kapel Podwórkowych, zespół A.S.O. oraz Tercet  
Egzotyczny.  

Oprócz doskonałej muzyki moŜna było zapoznać się z 
rozkwitającym w Masywie ŚnieŜnika: rękodziełem, rzemio-
słem czy przekonać się jakie produkty regionalne oferowane 
są na naszym terenie. Nie moŜna równieŜ było nie skoszto-
wać tradycyjnych potraw kuchni polskiej i czeskiej. Strona 
Czeska częstowała gości tradycyjnymi knedlikami i kiełbaską 
w piwie. Polscy organizatorzy zapewniali poczęstunek bigo-
sem i Ŝurkiem. Na zakończenie dnia do tańca zaśpiewał, 
dobrze wszystkim znany, Makumba.  

W niedzielę było wiele atrakcji dla najmłodszych - gry, 
zabawy, konkursy. Popołudniem przygrywały zwycięskie ka-
pele z dnia poprzedniego, gości satyrą bawił Bolesław 
Gromnicki. Następnie zgromadzeni obejrzeli Pokaz Tańców 
Dawnych zaprezentowany przez „MłodzieŜ z Ulicy Kultu-
ry”. Na zakończenie obchodów 40 - lecia wystąpiła Strońska 
Grupa Artystyczna „Artufices”.  

Projekt „Pod wspólnym dachem…” jest współfinan-
sowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu INERREG III A Czechy - 
Polska.  

Zapraszamy mieszkańców na Otwarcie Zalewu dnia 
07. 07. 2007r. oraz na Lato Jaskiniowców 2007 w dniach 17 - 
18 sierpnia, podczas wymienionych imprez przewidziano 
takŜe liczne atrakcje. 

UNIA EUROPEJSKA 
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PRZYSZŁE POKOLENIE KOSSAKÓW 
Na pierwszym piętrze 

Urzędu Miejskiego w 
Stroniu Śląskim oglądać 
moŜna prace plastyczne 
wykonane w świetlicy 
szkolnej przy Szkole 
Podstawowej. Prace 
zatytułowane „Mama jak 
wiosna”, wykonane 
zostały przez uczennice 
klas I – IV. Dzień Mamy 
to wyjątkowe święto, 
wzruszające i ciepłe. 
W iele  serdecznych 
uczuć Ŝywimy do swoich 
mam, a rysunek dziecię-
cy jest wdzięcznym spo-
sobem na okazanie miło-
ści. 

Drugą część wystawy plastycznej stanowią rysunki Gra-
cjany Pierzgi uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej w 
Stroniu Śląskim. Rysunek dziecięcy moŜe wyraŜać równieŜ 
zainteresowania i marzenia małych malarzy, takie właśnie 
są prace Gracjany. Jest 
to wyjątkowa dziewczyn-
ka – zdolna i wraŜliwa. 
Głównym tematem jej 
prac są zwierzęta — 
głównie konie. Gracjana 
marzy o posiadaniu wła-
snego konia, a w przy-
szłości chciałaby wziąć 
udział w wyścigach kon-
nych.  

W uznaniu jej talentu, 
Burmistrz Stronia Ślą-
skiego Zbigniew Łopu-
siewicz przyznał małej 
malarce specjalne wy-
róŜnienie. 

P o d  k o n i e c 
czerwca  odbył się kon-
kurs plastyczny Masyw ŚnieŜnika -atrakcje turystyczne, 
przyrodnicze i zabytki, w którym wzięły udział dzieci z przed-
szkoli i szkół podstawowych ze Stronia Śląskiego i Starego 
Města. W kategorii: dzieci przedszkolne przyznano 6 nagród 
i 18 wyróŜnień; w kategorii: od 7 do 9 lat - 6 nagród i 11 wy-
róŜnień; w kategorii: od 10 do 12 lat –3 nagrody i 4 wyróŜ-
nienia. Pierwsze miejsca przyznano: Patrykowi Hillowi, Mag-
dalenie Wydrzyk, Klaudii Mączyńskiej, Janowi Jarolímowi, 
Karolínie Pacalovej. Nagrodzeni otrzymali  albumy, maskot-
ki, słuchawki, bajki, puzzle i inne upominki ufundowane 
przez Burmistrza Zbigniewa Łopusiewicza w ramach projek-
tu „Pod wspólnym dachem — integracja społeczności 
pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji” . Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INER-
REG III A Czechy - Polska.  

UNIA EUROPEJSKA 

Dobiegają końca prace reno-
wacyjne i konserwacyjne pomnika 
św. Franciszka Ksawerego i Ogrodu 
Oliwnego w Bolesławowie. Realiza-
cja inwestycji, podjętej przez Gminę 
Stronie Śląskie, została rozpoczęta 
w październiku 2006 r., w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla Województwa Dolnoślą-
skiego – Odnowa wsi i ochrona dzie-
dzictwa narodowego.  

Koszt prac wyniósł ok. 330 
tys. zł, przy czym 223 tys. gmina 
uzyskała z funduszy unijnych. 

Kamienna figura św. Ksawerego, w otoczeniu aniołków, 
stanęła na bolesławowskim rynku w 1716 r., dla upamiętnienia 
tragicznych wydarzeń – epidemii zarazy. Święty był zakonni-
kiem, pierwszym misjonarzem europejskim na ziemi japońskiej i 
w najdalszych 
zakątkach świa-
ta. Zajmował się 
opieką nad cho-
rymi i szerze-
n i em  nauk i 
Chrystusowej . 
W 1622 r. Kano-
nizowany, a w 
1927 r. Ogłoszo-
ny patronem 
misji katolickich. 

RENOWACJA POMNIKA  
ŚW. KSAWEREGO  

I OGRODU OLIWNEGO 

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 
Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów este-

tycznych zagród wiejskich i ich otoczenia, oraz nieruchomości 
miejskich połoŜonych na terenie Gminy Stronie Śląskie, a co za 
tym idzie, zachęcenie turystów do dłuŜszego pobytu i wypo-
czynku w  naszej, malowniczo połoŜonej, Gminie.  
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Stronia Śląskiego  

Konkurs przebiega w okresie 
od 1 lipca do 31 sierpnia 2007 r. 

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia  
15 września 2007 r. 

Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:  
I Kategoria: 
Zawiadomienia o konkursie pojawią się na tablicach ogło-

szeń na terenach wiejskich. 
Sołtysi przyjmą zgłoszenia od osób zainteresowanych 

(adres posesji, podpis właściciela posesji) i dostarczą je do 
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim. 
W konkursie wezmą udział równieŜ posesje wiejskie, wyty-

powane przez Gminną Komisję Konkursową, za zgodą właści-
ciela. 

II Kategoria: 
W konkursie wezmą udział posesje miejskie, wytypowane 

przez Gminną Komisję Konkursową lub zgłoszone przez wła-
ścicieli. 
Dla zwycięzców, w kaŜdej kategorii, zostaną przyznane 

nagrody pienięŜne.  
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W niedzielę 03.06.2007 w hali sportowej Centrum Sportu i 
Rekreacji w Stroniu Śląskim  dzieci w wieku do lat dwunastu z 
województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i śląskie-
go rozgrywały Półfinał Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa 
Stołowego MINI OLIMPIC GAMES. Podczas otwarcia turnieju 
wręczono odznaczenia, przyznane przez zarząd PZTS w War-
szawie, dla Zbigniewa Łopusiewicza i Małgorzaty Szczepa-
nek z okazji 75- lecia związku tenisa stołowego, oraz odzna-
czenia dolnośląskiego związku dla Jana Florowskiego, Jerze-
go Węgrzyna i Wiesława Ryczka za wkład w rozwój sportu w 
województwie dolnośląskim.  
Turniej w kategorii dziewcząt wygrała Sylwia Szlapa 

(Victoria Chróścice) przed Natalią Bajor (Odra Brzeg),  trzecie 
miejsce zajęła Kamila Gębka (Viret Zawiercie).  Pierwsze miej-
sce w kategorii chłopców zajął Michał Bańkosz AZS AE Wro-
cław), drugie Szymon Surowiec (Viret Zawiercie), trzecie Prze-
mek Kwaszyński (Orlęta Krosnowice). Z siedmiu zawodników  
ŚnieŜnika Stronie Śląskie, którzy startowali w turnieju, awans 
do finału ogólnopolskiego w Grodzisku Mazowieckim wywalczy-
ła Ada Jończyk i Karolina Poprawa.  
Dzięki instytucjom, które takŜe w przeszłości wielokrotnie 

wspomagały organizację turniejów tenisowych, dyscyplina ta 
zyskuje co raz to nowych sympatyków w Stroniu Śląskim, a 
zawodnicy strońskiego „ŚnieŜnika” od wielu lat odnoszą sukce-
sy na skalę ogólnopolską.     

MINI OLIMPIC GAMES  
19.06.2007 w zamku KsiąŜ rozdano Dolnoślą-
skie Klucze Sukcesu, najbardziej prestiŜowe 
wyróŜnienia w regionie. Statuetki otrzymało 10-
ciu laureatów w róŜnych dziedzinach działalno-
ści publicznej.  
W kategorii najlepsza instytucja kultury lub 
inicjatywa kulturalna nominowana została 
Strońska Grupa Artystyczna „Artufices”.  

Artufices to 80-osobowy zespół wokalno-
muzyczny, reprezentujący bardzo wysoki poziom artystycz-
ny, gromadzący najwspanialszych muzyków Stronia Ślą-
skiego i Lądka Zdroju w wieku od 7 do 73 lat. Ta nieformal-
na grupa ludzi ogarniętych pasją podejmuje nietypowe ini-
cjatywy, posiada nowatorskie pomysły. Zespół z niebywałą 
łatwością przechodzi od „Tannhausera" Giuseppe Verdiego 
i One-Winged Angel" Nobuo Uematsu do „Lunatyków" DŜe-
mu czy teŜ One" U2, a nawet „Fight For Your Right" Be-
astie Boys. „Artufices" z równą łatwością występuje w ko-
ściele, wykonując oratoria ku czci Jana Pawła II ("Drogą 
Pielgrzyma"), jaki i na szczycie Czarnej Góry (koncert „ 
Muzyka na NajwyŜszym Poziomie"-1205 m n.p.m.) czy w 
Wielkim Kamieniołomie w Kletnie (spektakl „America").  

07.07.2007 wystąpią przy otwarciu  
kąpieliska w Starej Morawie. 

ARTUFICES Z KLUCZEM SUKCESU 

DZIEŃ DZIECKA W BOLESŁAWOWIE  

W dniu 31 maja w Bolesławowie 
odbyły się huczne obchody Dnia 
Dziecka. Organizowała je miej-
scowa świetlica środowiskowa 
wraz z Ochotniczą StraŜą Po-
Ŝarną, rodzicami i ludźmi, którzy 
bardzo aktywnie włączyli się w 
zapewnienie dzieciom wielu 

atrakcji w najwaŜniejszym dla nich dniu. 
Dzieci brały udział w zawodach straŜackich – oprócz 

wyścigów mogły polewać prawdziwą straŜacką sikawką, 
były wspólne zabawy, przejaŜdŜka bryczką oraz grill i sło-
dycze. KaŜde dziecko otrzymało na koniec pamiątkowy 
dyplom udziału w zawodach. 
Chwilę przed obchodami Dnia Dziecka odbyła się inna 

bardzo waŜna uroczystość – dokonaliśmy oficjalnego 
otwarcia przedszkola „Bajlandia” 
w Bolesławowie. Przybyli dostoj-
ni goście: Burmistrz Zbigniew 
Łopusiewicz, nasi radni – gminni 
i powiatowi, przedstawiciel Nad-
leśnictwa oraz ludzie, którym nie 
jest obojętna przyszłość najmłod-
szych. 

M.R.M. wybrana w powszechnych wyborach przez mło-
dzieŜ Stronia Śląskiego, spotkała się po raz pierwszy na sesji 
w dniu 26 kwietnia 2007 roku. Następnie, na uroczyste otwar-
cie granicy  polsko-czeskiej na Przełęczy Płoszczyna 
( 04.06.07 r. ), przygotowała happening „NARESZCIE BLIśEJ. 
CIESZYMY SIĘ”.  

Podczas trzeciego spotkania odbył się warsztat 
„Integracja. Poznawanie prawa. Tworzenie programu działa-
nia.” Warsztat poprowadziła GraŜyna Rojek. MłodzieŜ zapro-
jektowała zadania na najbliŜsze dwa lata. Skupiła się głównie 
na integrowaniu środowisk. Z efektami pracy młodzieŜy zapo-
znali się Burmistrz Stronia Śląskiego Zbigniew Łopusiewicz,  
Dyrektor Zespołu 
Szkół Ponadgim-
nazja lnych w   
Stroniu Śląskim 
Grzegorz Weber 
oraz koordynato-
rzy M.R.M. Mło-
dym Radnym Ŝy-
czymy wielu suk-
cesów. 

MŁODZIEśOWA RADA MIEJSKA 
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W   S K R Ó C I E 

V POWIATOWY  KONKURS MATEMATYCZNY 

W roku szkolnym 2006/2007 odbył się, po raz piąty, Powiato-
wy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 
powiatu kłodzkiego. 
W etapie szkolnym przeprowadzonym w marcu 2007 r wyło-
nieni zostali finaliści tegoŜ konkursu: Klasy IV - Maciej Ram-
za; wśród uczniów klasy V Wojciech Brodziński, Janusz Li-
gnarsk,i Tomasz Suszyński i Paula śak; w Klasach VI  Kami-
la Bugajska, Rafał Dobrzański, Monika Ruszkowska, Adam 
Urbaniak. 28 kwietnia 2007 r. laureatami V PKM zostali 
uczniowie: Kamila Bugajska, Monika Ruszkowska,  Tomasz 
Suszyński. 
 
22 maja 2007 roku w Szkole Podstawowej, w Stroniu Śl., 
rozegrano „ Mecz Matematyczny” klas IV-tych.. Wyłonione 
wcześniej druŜyny zmierzyły się ze, specjalnie na tę okazję 
ułoŜonymi, zadaniami ( obliczenia czasowe, szyfr ułamkowy, 
koszt pobytu państwa Kowalskich na wczasach) i pytaniami 
„z kapelusza". Mecz wygrała klasa IV B. Zwycięzcy otrzymali 
kryształowy puchar przechodni, który, jak zapowiedzieli, chcą 
zatrzymać dla siebie w przyszłym roku. 
 

NOWA DROGA W STARYM GIERAŁTOWIE 

W celu poprawy komunikacji w obrębie Starego Gierałtowa 
została zmodernizowana droga gminna nr 26 i 28. Długość 
poprawionego odcinka wynosi ok. 0,5 km. Koszt remontu 
wyniósł ok. 220 tys. zł, z czego 103 tys. to dofinansowanie z 
BudŜetu Państwa. 
 

KWIETNY BIEG 

JuŜ po raz drugi mieszkań-
cy naszej gminy mieli oka-
zję wziąć udział w Kwiet-
nym Biegu – sztafecie  
wokół Polski, upamiętnia-
jącej XXVIII rocznicę 
pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do ojczyzny. Ze 
swoimi siłami zmierzyło się 
ok. 60 osób, m. in. gimna-
zjaliści i uczniowie ZSP. Biegacze przejęli sztafetę, na Czar-
nej Górze, od Gminy Bystrzyca Kłodzka. Następnie Zastępca 
Burmistrza Dariusz Chromiec przekazał sztafetę, w Stójko-
wie, Gminie Lądek Zdrój. Dziękujemy uczestnikom i organi-
zatorom !!! 
 

OŁTARZE BLIśEJ STRONIA 

W piątek 22 czerwca 2007 roku w  
kłodzkim Muzeum,  przy ulicy Łu-
kasiewicza  została wystawa Jacka 
M. Rybczyńskiego, zatytułowana 
„OŁTARZE GRAFICZNE”.  
Wcześniej prace prof. Rybczyń-
skiego prezentowane były m.in. w 
Wapienniku „Łaskawy Kamień” 
który Państwo Rybczyńscy podno-

szą z ruin od 1978 roku. Wapiennik w kaŜdą drugą niedzielę 
miesiąca zaprasza na bezpłatne oprowadzanie. NajbliŜsze  
„otwarte drzwi” juŜ 08 lipca.  

TURNIEJ SIATKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA  

W dniu 9 czerwca, o godzinie 
10:00, w hali sportowej  Cen-
trum Sportu i Rekreacji w 
Stroniu Śląskim, odbył się 
Turniej Siatkarski o puchar 
Burmistrza w którym wzięło 
udział 5 druŜyn. Pierwsze 
miejsce zdobyła druŜyna 
Leśna, II – Fajna DruŜyna, III 
– DruŜyna X. Połączone siły 
Urzędu Miejskiego i Centrum Sportu i Rekreacji znalazły się 
tuŜ za podium. MoŜe za rok… będzie lepiej. Zwycięzcom  ser-
decznie gratulujemy!!! 
 

ZŁOTE GODY MAŁśEŃSKIE 

15 czerwca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Stroniu Śl. odbyła się uroczystość 50-lecia 
poŜycia małŜeńskiego państwa KRYSTYNY i 
JANA KAPTURSKICH. Dostojni Jubilaci, w 
gronie najbliŜszych, spotkali się z władzami 
miasta. 

Zgodność poŜycia małŜeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń wło-
Ŝonych w załoŜenie przed pół wiekiem rodziny został docenio-
ny medalen „Za Długoletnie PoŜycie MałŜeńskie” przyznanym 
przez Prezydenta RP.  Aktu dekoracji dokonał Burmistrz Stro-
nia Śl. Zbigniew Łopusiewicz. 

Naszym Jubilatom Ŝyczymy duŜo zdrowia, radości,  
a takŜe pogodnego spojrzenia w przyszłość. 

 
NOWY SOŁTYS BOLESŁAWOWA 

20 czerwca br. w Bolesławowie odbyło się ze-
branie miejskie w sprawie ponownych wyborów 
organów sołectwa. Dotychczasowa pani sołtys, 
ze względu na zmianę miejsca zamieszkania 
musiała zrezygnować z pełnionej funkcji.  
Nowym sołtysem Bolesławowa został wybrany 
Eugeniusz Tarnowski. Członkami Rady Sołec-

kiej zostali: Barbara Błachut, Emilia Budzyńska i Kazimiera 
Jasik. 
 

DBAJĄ O PRZYDROśNE KAPLICZKI 

Z inicjatywy Jarosława Czerkawskiego, nauczyciela i przewod-
nika, na przełęczy Puchaczówka została, po raz kolejny, po-
malowana przydroŜna kapliczka.  
Wspólnie z panem Jarkiem pracowali uczniowie gimnazjum  
Ł. Łupina oraz P. Kamiński.  
Za dbałość o nasze wspólne dobro serdecznie dziękujemy. 

 
NAJLEPSI ABSOLWENCI W GMINIE 

 Burmistrz Stronia Śląskiego, jak co roku, przyznał nagrody 
pienięŜne najlepszym absolwentom.  
Najlepszym absolwentem Szkoły Podstawowej w roku szkol-
nym 2006 / 2007 została Monika Ruszkowska, która uzyska-
ła średnią 6,0  i brała udział w licznych konkursach.  
Natomiast najlepszym absolwentem Gimnazjum im. Marianny 
Orańskiej został Krzysztof Mrozek, który uzyskał średnią 
ocen 5,78 oraz reprezentował szkołę w powiatowych oraz 
wojewódzkich konkursach matematycznych i geograficznych. 
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OTWARCIE ZALEWU 
BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA, DŁUGO 
OCZEKIWANE, OTWARCIE KĄPIELISKA NA 
ZBIORNIKU W STAREJ MORAWIE ORAZ PO-

ŚWIĘCENIE ODRESTAUROWANYCH:  
POMNIKA ŚW. KSAWEREGO I OGRODU 

OLIWNEGO W BOLESŁAWOWIE.  

        P R O G R A MP R O G R A MP R O G R A MP R O G R A M::::    

11.00— Poświęcenie rzeźby św. Ksawerego i Ogrodu Oliwnego  
na Rynku w Bolesławowie, podczas Mszy Świętej  
w X-tą rocznicę „powodzi stulecia”; 

14.00— Uroczyste otwarcie kąpieliska w Starej Morawie; 
14.15— Wielki szoł artystyczny ludzi kultury Stronia Śląskiego,  

w którym wystąpią: 
• Grupa Artystyczna „Artufices” 
• „Kapela z Ulicy Hutniczej” 
• „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa 
• „Nad Poziomem Morza” 
• „Teatr, Którego Być Nie Powinno” 
• „Altruiści” z Bolesławowa 

16.00— Zawody w Pływaniu na Dętce „Stara Morawa  
Challenge 2007” 

W dniach 20 - 22 lipca odbędzie się VII i VIII 
runda Górskich Samochodowych Mistrzostw 
Polski „Sienna2007”,  organizatorem jest  Auto-
mobilklub Ziemi Kłodzkiej. 
Tradycyjnie (20.07) na ul. NadbrzeŜnej 

przeprowadzone zostaną badania techniczne. 
Następnego dnia rozpocznie się szaleńcze 
ściganie. W sobotę rozegrana zostanie VII 
Runda GSMP, a w niedzielę VIII Runda GSMP  
Przekonamy się czy w tym roku któryś z 

zawodników zagrozi Stecowi — bezkonkuren-
cyjnemu zwycięzcy z przed roku. 

GÓRSKIE SAMOCHODOWE  
MISTRZOSTWA POLSKI 

BIKECHALLENGE 24-25 LIPCA 
Kolejna edycja Bike Challenge - etapowego wyścigu 
rowerów górskich, organizowanego po raz trzeci na pol-
sko - czeskim pograniczu. Impreza rozegra się w dniach 
23-28.07.2007, na liczącej 400 km, podzielonej na sześć 
etapów trasie z Dusznik Zdroju do Kudowy Zdroju.  

W Stroniu Śląskim, 24 lipca, odbędzie się meta 
II etapu wyścigu. Natomiast dzień później 
(25.07) wystartuje III etap Stronie Śląskie - Bar-
do o dystansie 67 km. 

Trasa zawodów wiodła będzie przez jedne z naj-
piękniejszych rejonów Polski i Czech. Kolarze 
uczestniczący w III edycji Bike Challenge przejadą 
przez 10 pasm górskich. Pokonają m.in. Góry 
Bystrzyckie, Góry Złote, Broumovskie Steny, Góry 
Kamienne i Masyw ŚnieŜnika. KaŜdy z sześciu 

etapów będzie miał nieco inny charakter: od szybkich szutrowych dróg w 
rejonie Stronia Śląskiego, po wymagające większych umiejętności tech-
nicznych ścieŜki na terenie Gór Sowich, czy w okolicy czeskich Teplic. 

Kolarze rywalizować będą w dwuosobowych zespołach, podzielo-
nych na kategorie według płci i wieku. Ideą zawodów, oprócz rywalizacji 
sportowej, jest prezentacja regionu, a takŜe integracja uczestników. Im-
preza jest otwarta zarówno dla zawodowców jak i amatorów, którzy w 
duŜej mierze decydują o charakterze zawodów, wprowadzając znakomitą, 
cenioną przez uczestników atmosferę.  

KĄPIELISKO W STAREJ MORAWIE  
CZYNNE BĘDZIE W OKRESIE WAKACJI W DNIACH  

07.07-31.08.  

WSTĘP WOLNY!!! 

REQUIEM DLA SNU  
JÓZEFIE MACIEJCZAK 

 
Burmistrz Stronia Śl. Zbi-
gniew Łopusiewicz oraz 
mieszkańcy Gminy Stronie 
Śląskie składają rodzinie i 
bliskim zmarłej najszczer-
sze wyrazy Ŝalu i współ-
czucia. 

Z goryczą Ŝegnamy 104 – letnią, 
najstarszą mieszkankę gminy (ur. 
17.10.1903), zamieszkującą Stary 
Gierałtów, która opuściła nas 
8.czerwca bieŜącego roku . 
Obrzędy pogrzebowe odbyły się 

w strońskiej kaplicy, po czym kondukt 
Ŝałobny wyruszył z Panią Józefą w jej 
ostatnią drogę. 




