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OTWARCIE KĄPIELISKA W STAREJ MORAWIE 

reczki ” ze Starego Gierałtowa, „Nad Pozio-
mem Morza”, „Altruiści” z Bolesławowa, „Teatr, 
Którego Być Nie Powinno”. Nie zwaŜając na 
zimny i mokry piasek, swój pokaz Tańców 
Dawnych zaprezentowała „MłodzieŜ z Ulicy 
Kultury”. Niestety z powodu nieprzychylności 
pogody nie odbyły się zaplanowane Zawody w 
Pływaniu na Dętce „Stara Morawa Challenge 
2007”. 

Teraz do końca wakacji będzie moŜna 
bezpiecznie pływać pod bacznym okiem ra-
towników. 

W dniu pamiętnej rocznicy powodzi sprzed 
10 lat, 07.07.2007 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie kąpieliska w Starej Morawie. 

W otwarciu poza władzami lokalnymi, któ-
rym przewodził Burmistrz Stronia Śląskiego 
Zbigniew Łopusiewicz, wzięli udział: Roman 
Kulczycki – Wicewojewoda Dolnośląski, Zbi-
gniew Piotrowicz – Radny Sejmiku Woje-
wódzkiego, Vladimír Černín – Starosta Star-
égo Města oraz licznie zgromadzeni mieszkań-
cy gminy, a takŜe wielu gości wypoczywają-
cych wówczas na terenie gminy.  

MoŜna było obejrzeć występy lokalnych 
artystów takich jak: Grupa Artystyczna 
„Artufices”, „Kapela z Ulicy Hutniczej”, „ Siekie-
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W dniu 07 lipca w X-tą 
rocznicę „powodzi stulecia 
na rynku w  Bolesławowie, 
odbyła się uroczysta Msza 
Święta, podczas której  
zostały poświęcone rzeźba 
św. Ksawerego i rzeźby w 
Ogrodzie Oliwnym. 

Mszę Świętą poprowadzili 
wspólnie: ks. Ryszard Szul 
— Proboszcz Parafii w 
Stroniu Śl., ks. Reinhard 
Gröger — Honorowy Oby-
watel Stronie oraz  ks. Sta-
nisław Saryczew — rektor 
Duszpasterstwa Bolesła-
wów. 

RENOWACJA POMNIKA ŚW. KSAWEREGO  
I OGRODU OLIWNEGO 
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Od tego numeru „Nowinek” rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych sławnym miesz-
kańcom Gminy Stronie Śląskie. Pierwszą osobę, którą chcielibyśmy przybliŜyć jest prof. 
Marek Abramowicz. 

 

Profesor Marek Abramowicz jest uznanym w świecie naukowcem – astrofizykiem. BieŜą-
cego roku otrzymał prestiŜową nagrodę Sixten Heymans pris, przyznawaną co trzy lata 
(od 1938 r.), na przemian literatowi i uczonemu, przez szwedzki Uniwersytet w Göteb-
orgu. 

Od 2000 roku internauci całego globu mogli oglądać, pierwszą w dziejach, stronę inter-
netową dotyczącą Gminy Stronie Śląskie. Inicjatorem i wykonawcą był sam prof. Abra-
mowicz. Do dziś zachowały się w sieci jedynie szczątki owej strony. Z pozostałości moŜ-
na obejrzeć jeszcze link Portret Gierałtowian, jesień jubileuszowego roku 2000, gdzie 
zamieszczone są zdjęcia, mające przechowywać, dla potomnych, pamięć o najstarszych 
mieszkańcach Gierałtowa. 

Pan Marek Abramowicz, wraz z małŜonką Henryką Kozicką, mieszka w Starym Gierałto-
wie. Oboje są osobami aktywnymi, działającymi na rzecz i w interesie naszej gminy. 

Wspólnie ze ś.p. księdzem Stefanem Witczakiem, proboszczem parafii w Nowym Gierałtowie, Pani Henryka i Pan Marek zało-
Ŝyli Ośrodek Pomocy Maltańskiej. W ramach działalności ośrodka zakupili przyrządy i aparaty medyczne, a takŜe wyposaŜe-
nie oraz pomoce dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt jest własnością organizacji, ale wypoŜycza się go szpitalowi w Lądku 
Zdroju, jak równieŜ osobom, których nie stać na ich zakup. 

Profesor od 2002 roku bywa gościem u Państwa Majów, gdzie został 
załoŜony, tzw. Uniwersytet w Bielicach. Obok innych ludzi kultury i nauki, 
prowadzi tam nieregularnie swoje wykłady. Dotychczas mogliśmy uczestniczyć 
w siedmiu spotkaniach z Panem Abramowiczem, na których moŜna było się 
dowiedzieć: „Czy czarne dziury są groźne?”; o „Początku wszechświata”; 
„O odległościach”; o „Czarnej dziurze w centrum naszej Galaktyki”; o 
„Czasie w teorii względności”; o „Muzyce czarnych dziur”; a 28 lipca 
(bieŜącego roku) nawet „O nieskończoności” – wykład był poświęcony mate-
matycznemu pojmowaniu nieskończoności, od pradziejów po dzień dzisiejszy.  

Pan Abramowicz wraz z małŜonką współpracują z Biurem Promocji i 
Rozwoju Gminy Stronie Śląskie. Pewnego dnia Pani Henryka zobaczyła nieczynną wieŜę kolejową przy stacji w Stroniu Śląskim 
i wtedy, pod wpływem impulsu, wypowiedziała do męŜa słowa: „Zginie, jeśli się nią nie zajmiemy”. W konsekwencji powstał 
nowatorski projekt przekształcenia wieŜy  w obserwatorium astronomiczne, mające słuŜyć do obserwacji i badań kosmosu, mał-
Ŝonkowie przedłoŜyli projekt Panu Burmistrzowi, który przyjął go bardzo przychylnie.  

O PROJEKCIE mówi sam Profesor:  

„W marzeniach widzę teraz kolejową wieŜę ciśnień, jako WieŜę Astrono-
miczną, przeniesioną na stok naszej łąki w Starym Gierałtowie, skąd otwiera 
się widok na całą południową stronę nieba. W hełmie WieŜy umieściłbym do-
brej klasy profesjonalny teleskop i pokazywałbym wszystkim chętnym cudow-
ności nieba: góry i morza księŜycowe, plamy na Słońcu, pustynie Marsa, księ-
Ŝyce Jowisza, pierścienie Saturna, gwiazdy podwójne, odległe galaktyki. Bar-
dziej zaawansowani amatorzy astronomii, których w Kotlinie Kłodzkiej jest wie-
lu (…) mogliby uŜywać teleskopu do prawdziwych obserwacji astronomicznych 
i spotykać w WieŜy zawodowych astronomów, moich współpracowników z 
bardzo bliskich uniwersytetów we Wrocławiu, Pradze i Opawie (…) Moi współ-
pracownicy i ja dawalibyśmy w WieŜy wykłady o tym, co w dzisiejszej astrono-
mii najciekawsze, bo jeszcze do końca niezbadane, i czym się na codzień zaj-
mujemy: o czarnych dziurach, o początku i końcu świata, o tajemniczej ciem-
nej materii i ciemnej energii. 

Pod hełmem urządziłbym pracownię komputerową będącą takŜe wirtualnym 
planetarium i wirtualnym potęŜnym teleskopem. Poprzez szybkie połączenie internetowe wszyscy mogliby oglądać dramatyczne 
zdjęcia i filmy astronomiczne dostępne na serwerach NASA i innych astronomicznych instytucji a wykonane przez najbardziej 
technologicznie wyszukane teleskopy i sztuczne satelity. Bardziej zaawansowani amatorzy astronomii mogliby zdalnie dokony-
wać obserwacji astronomicznych, uŜywając wielkich amerykańskich teleskopów, dzięki działającym juŜ od kilku lat internetowym 
programom edukacyjnym Hands on Universe oraz Telescopes In Education, które w Polsce prowadzą moi koledzy z Centrum 
Kopernika PAN w Warszawie. Teleskop, komputery, programy Hands on Universe i Telescopes in Education, pokazy nieba, 
wizyty i wykłady wybitnych astronomów z Polski, Czech, Niemiec i innych krajów - to Ŝaden problem, nawet finansowy.  

Wiem jak to zrobić, mam na to ochotę, wiedzę i środki. Ale jak postawić na naszej łące wieŜę ze Stronia, czy ją przeno-
sić, czy tylko odtworzyć, jak podłączyć prawdziwy szybki internet optycznym kablem, i przede wszystkim, skąd wziąć na to pie-
niądze?  Tego nie wiem.” 

SŁAWNI STRONIANIE: 
MAREK ABRAMOWICZ 

Czarna dziura 
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APTEKI - DYśURY  

Informujemy Państwa, Ŝe w niedzielę i święta,  
w godzinach od 9:00 do 13:00, pełnią dyŜur, naprzemiennie, 
dwie apteki: 

1. Apteka „Limba”, ul. Kościuszki 44,  
tel.: 074 8 141 155; 

2. Apteka „Słoneczna”, oś. Morawka 31/1,  
tel.: 074 8 142 508. 

 

Aktualny grafik dyŜurów wywieszony jest  
na drzwiach aptek.  

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW: „ZERÓWKI”,  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM  

Warunki udzielenia pomocy: 

1. W rodzinie średni dochód na osobę nie przekracza 
351.00 netto 

2. Rodzice składają w szkole wniosek ( do pobrania w se-
kretariacie Szkoły Podstawowej) o dofinansowanie  
(jeden dla kaŜdego dziecka) 

3. Do wniosku dołącza się zaświadczenie o dochodach lub 
zaświadczenie z Pomocy Społecznej o korzystaniu ze 
świadczeń 

4. Rodzice dokonują zakupu podręczników i dołączają do 
wniosku dowód zakupu 

5. Wnioski przyjmowane będą w Sekretariacie Szkoły Pod-
stawowej oraz w Sekretariacie Gimnazjum do końca 
września 2007 

Na czas remontu Sekretariat Szkoły Podstawowej przeniesio-
ny jest do Gimnazjum w Stroniu Śląskim. 

Informujemy o moŜliwości otrzymania dofi-
nansowania podręczników i strojów dla 

strońskich uczniów. 

Wnioski o dofinansowanie dostępne są 
m.in. w Szkole Podstawowej, Ginazjum 

oraz na stronie internetowej www.stronie.pl 

 

Dofinansowanie do podręczników- dla uczniów klas I-III 
SP i „O” w roku szkolnym 2007/08 

W zaleŜności od ceny podręczników róŜna kwota dofinanso-
wania 

 

Dofinansowanie zakupu jednolitych strojów- dla uczniów 
klas I-VI SP oraz uczniów Gimnazjum w roku szkolnym 2007-
/08 (Kwota 50.00)

AMUBULATORIUM  
CHIRURGICZNE 

Informujemy, Ŝe w Szpitalu ZOZ, w Lądku Zdroju,  
przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, działa  
Ambulatorium Chirurgiczne.  

Personel medyczny dysponuje karetką. W razie powaŜ-
nych wypadków pacjentów przewozi się do Szpitala  
w Kłodzku. 

Z ambulatorium mogą korzystać bezpłatnie zarówno 
mieszkańcy jak i turyści. 

 

DANE KONTAKTOWE: 

Szpital ZOZ w Lądku Zdroju (koło ronda) 

ul. Kłodzka 33 

tel.: 074 8 146 365. 

Proces wymiany dowodów osobi-
stych kończy się 31 grudnia 2007 r. 
co oznacza, Ŝe od 1 stycznia  
2008 r. stare ksiąŜeczki stracą 
waŜność. 

Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych do-
wodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji, poniewaŜ nie 
będą mogli m.in. 

• załatwić formalności w urzędach, 

• odebrać listu poleconego na poczcie, 

• wziąć kredytu bankowego, 

• sprzedać lub kupić mieszkania, itp. 

 

Z kaŜdym dniem kolejka w Urzędzie wydłuŜa się. JuŜ 
dzisiaj na wydanie nowego dowodu trzeba czekać ok.  
1 m-ca. 

W Powiecie Kłodzkim kampanię informacyjną dotyczącą 
wymiany dowodów osobistych prowadzą równieŜ pracownicy 
Powiatowego Zespołu Doradców. Powiatowy Zespół Dorad-
ców w Kłodzku obejmujący swoim zasięgiem działania m.in. 
Gminę Stronie Śląskie udziela informacji i bezpłatnej pomocy 
w wypełnianiu wniosków o wydanie dowodów osobistych. 
Osobą do bezpośredniego kontaktu  jest Pan Tadeusz Stoś 
doradca PZD Kłodzko. Dodatkowe informacje moŜna  uzy-
skać w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradców w Kłodzku 
ul. S. Okrzei 6 w godz.7-15.tel. 074 8673801 lub na stronie 
internetowej www.dodr.pl  

 

Nie zwlekaj!!! 

JuŜ dziś wymień dowód osobisty!!! 

JUś DZIŚ WYMIEŃ  
DOWÓD OSOBISTY! 



S T R .  4  R O K  I V ,  N U M E R  X X X I I I  

W dniu 07-06-2007r po zawodach piłki noŜnej na stadio-
nie miejskim w Stronie Śląskim funkcjonariusze StraŜy 
Miejskiej wraz z funkcjonariuszem policji ujęli dwie 
osoby będące w stanie upojenia alkoholowego. Jak 
się później okazało osoby te były nieletnie, a jedna z 
osób trafiła do Szpitala w Polanicy Zdroju z objawami 
zatrucia alkoholowego. 

W dniu 12-06-2007r o godzinie17.55 dzięki anonimowej 
informacji jednego z mieszkańców Naszej gminy funk-
cjonariusze StraŜy Miejskiej w Stroniu Śląskim zatrzy-
mali na gorącym uczynku męŜczyznę dokonującego 
niszczenia przystanku PKS Morawka. Jak się później 
okazało osoba ta była nieletnia. Postępowanie w tej 
sprawie prowadzi StraŜ Miejska w Stroniu Śląskim. 

W dniu 15-06-2007r powiadomiono funkcjonariuszy Stra-
Ŝy Miejskiej o kradzieŜy sporej sumy pieniędzy na 
szkodę mieszkańca Naszej gminy. Po powiadomieniu 
straŜnicy zabezpieczyli do czasu przyjazdu policji sa-
mochód skąd dokonano kradzieŜy i podjęli pierwsze 
kroki celem ustalenia sprawców powyŜszego zdarze-
nia. 

W dniu 16-06-2007r o godzinie 0.35 patrol w składzie 
funkcjonariusz Policji i funkcjonariusz StraŜy Miejskiej 
otrzymali informację o pojeździe stojącym na środku 
jednej z ulic. Po podjęciu czynności ustalono, iŜ kie-
rowcą była kobieta w wieku 18 lat nie posiadająca 
uprawnień do kierowania pojazdem, ponadto stwier-
dzono u niej 0,57 mg/l alkoholu w wydychanym powie-
trzu, a pod nieobecność rodziców pozwoliła sobie na 
poŜyczenie samochodu. Sprawczyni została zatrzyma-
na i osądzona w trybie 24 godzinnym. 

W dniu 20-06-2007r funkcjonariusze StraŜy Miejskiej zo-
stali wezwani do osoby, która kopiąc w drzwi wejścio-
we próbowała wtargnąć do mieszkania jednej z miesz-
kanek naszej gminy. Po przybyciu na miejsce inter-
wencji osoba ta zdąŜyła się oddalić z miejsca lecz to 
nie przeszkodziło StraŜnikom Miejskim w ujęciu 
sprawcy, który jak się później okazało był nietrzeźwy. 
Postępowanie w tej sprawie prowadzi StraŜ Miejska. 

W dniu 25-06-2007r funkcjonariusz StraŜy Miejskiej pod-
czas patrolu jednej z ulic został zatrzymany przez 
męŜczyznę, który powiadomił iŜ nieznany mu męŜczy-
zna wtargnął na teren jego posesji. Po podjęciu na-
tychmiastowych czynności męŜczyzna ten został ujęty. 
Jak się później okazało wysoka temperatura i nadmiar 
alkoholu spowodowały iŜ męŜczyzna ten pomylił pose-
sje. 

W dniu 06-07-2007r o godzinie 21.00 przy uŜyciu sytemu 
monitorowania miasta ujawniono próbę zniszczenia 
mienia. Mieszkaniec naszego miasta będący w stanie 
nietrzeźwym postanowił wyładować swoją agresje na 
stojącym autobusie PKS. Postępowanie wyjaśniające 
prowadzi StraŜ Miejska. 

W dniu 18-07-2007r o godzinie 22.50 funkcjonariusze 
StraŜy Miejskiej zostali anonimowo poinformowani o 
poruszającym się naszymi ulicami samochodzie, któ-
rego kierowca jest nietrzeźwy. W wyniku podjętego 
pościgu pojazd zatrzymano a kierowcę poddano bada-
niom na urządzeniu ALCO SENSOR wynik był oszała-
miający 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Kierowca został osądzony w trybie 24 godzinnym. 

Z śYCIA STRAśY MIEJSKIEJ 

BIKECHALLENGE 2007 

Bike Challenge to etapowy wyścig na ro-
werach górskich, organizowany we współ-
pracy polsko - czeskiej, rozgrywany według 
reguł największych tego typu imprez na 
świecie.  

Kolarze rywalizują w dwuosobowych zespołach, podzielonych 
na kategorie według płci i wieku. Ideą zawodów, oprócz rywaliza-
cji sportowej, jest prezentacja regionu, a takŜe integracja uczest-
ników. Impreza jest otwarta zarówno dla zawodowców jak i ama-
torów. 

Trzecia edycja Bike Challenge rozegrała się na polsko – cze-
skim pograniczu, w dniach 23-28.07.2007, na liczącej 435 k i 12 
000 m przewyŜszenia, podzielonej na sześć etapów, trasie z 
Dusznik Zdrój do Kudowy Zdrój.  

Trasa zawodów wiodła przez jedne 
z najpiękniejszych rejonów Polski i 
Czech. Kolarze przejechali przez 10 
pasm górskich, siedmiokrotnie wspina-
jąc się na szczyty połoŜone powyŜej 
granicy 1000 m. Pokonali m.in. Góry 
Bystrzyckie, Góry Złote, Broumovskie 
Steny, Góry Kamienne i Masyw ŚnieŜ-
nika. Trasa poprowadziła ich równieŜ 
przez dwa parki narodowe: Park Naro-
dowy Gór Stołowych oraz Borumovskie 
Steny. KaŜdy z sześciu etapów miał nieco inną charakterystykę: 
od szybkich szutrowych dróg w rejonie Stronia Śląskiego, po 
wymagające większych umiejętności technicznych ścieŜki na 
terenie Gór Sowich, czy w okolicy czeskich Teplic nad Matuji. 

Po ubiegłorocznej poraŜce, w tym roku Polacy pokazali na co 
ich stać, dzielnie walcząc we wszystkich kategoriach. W klasyfi-
kacji generalnej wygrał polski zespół DHL – Autor.  

24.07.2007 kolaŜe przebyli etap 2, który zakończył się w Stro-
niu (Kraliky – Stronie Śląskie, 70km). Następnego dnia wyruszyli 
w trasę trzeciego etapu (Stronie Śląskie – Bardo, 67 km). Uczest-
nicy wyścigu nocowali w strońskim gimnazjum. Mogli korzystać z 
wyposaŜenia sanitarnego w CSiR. Świetnie zorganizowana ob-
sługa zawodów dopilnowała, aby plac przed gimnazjum pozosta-
wić w czystości. 

Rada Nadzorcza Zakładu Komunalnego sp. z o.o.  
w Stroniu Śląskim 

 
ogłasza konkurs na stanowisko prezesa zarządu spółki. 

 
Wymagania stawiane kandydatowi: 

• wykształcenie wyŜsze ekonomiczne, 

• znajomość zasad księgowości, 

• znajomość zagadnień komunalnych i ochrony środowiska, 

• operatywność, 

• niekaralność. 
 
List motywacyjny wraz z C.V. i załącznikami naleŜy przesłać do 
dnia 10.08.2007r. na adres siedziby spółki: 
Zakład Komunalny sp. z o.o. 
ul. Dolna 2a, 
57-550 Stronie Śląskie 

KONKURS 
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WARIACJE W SADZIE  
I OGRODZIE  

Dzięki Funduszowi 
Lokalnemu Masywu 
ŚnieŜnika i grantowi 
„Pracownia Umiejętno-
ści” w ramach projektu 
pt.: „śEBY SOBĄ BYĆ 
I ZDROWO śYĆ” mło-
dzieŜ z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Stroniu Śląskim: Domi-
nika ZadroŜna, Rok-
sana Łotyszonek, 

Aneta SulŜycka, Damian Bik (II Technikum Ŝywienia i gospo-
darstwa domowego) Magda Szewczuk, Paulina Nowakow-
ska (II Technikum hotelarskiego), Paulina Rabenda (I Techni-
kum hotelarskiego) pod opieką Pani Moniki Franasowicz 
przygotowali kampanię „Dbaj o zdrowie, jedz 5 razy dzien-
nie owoce i warzywa”. 

Projekt umoŜliwił wspieranie wspólnych działań na rzecz: 

• kształtowania i wychowania pokolenia prowadzącego 
zdrowy tryb Ŝycia  

• poznawania się i zacieśniania więzów między uczniami 
szkół Gminy Stronie Śląskie, 

• zwiększenia dofinansowania na doŜywianie dzieci w 
naszej miejscowości,  

• zwiększenia dofinansowania na pozalekcyjne zajęcia 
sportowe.  

21 czerwca 2007 r. 
b y ł  d n i e m 
„Promocji Zdro-
w i a ”  
w Szkole Podsta-
wowej w Stroniu 
Śląskim. Uczniowie 
realizujący projekt 
przygotowali: poga-
dankę na temat 
znaczenia owoców 
i warzyw w diecie 
człowieka, prezen-
tację multimedialną 

pt. „Owoce i warzywa – szansa czy zagroŜenie” oraz 
warsztaty kulinarne dla dzieci i ich rodziców. 

MłodzieŜ z klasy I Technikum hotelarskiego i II Technikum 
Ŝywienia i gospodarstwa domowego, na podstawie danych 
udostępnionych przez pielęgniarkę SP Panią Irenę Kolczyń-
ską, przygotowała „Raport częstości występowania nadwa-
gi i niedowagi wśród uczniów Szkoły Podstawowej w 
Stroniu Śląskim”.  

Wyniki są niepokojące, zwaŜywszy na zmniejszająca się 
liczbę dzieci o prawidłowej wadze, na rzecz wzrostu liczby 
dzieci otyłych i niedoŜywionych. 

Dlatego powinniśmy nauczyć Nasze dzieci podjadać wa-
rzywa i owoce zamiast chipsów, krakersów, paluszków, bato-
ników, ciastek, cukierków, czekolad i innych łakoci. NaleŜy 
zjeść średniej wielkości owoc lub warzywo np. truskawki, cze-
reśnie, banany, kiwi, jabłko, gruszkę, marchewkę lub w posta-
ci surówek, sałatek. Zamiast coca – coli, napojów słodzonych, 
gazowanych wypić szklankę soku owocowego, warzywnego 
lub owocowo – warzywnego. 

Więcej informacji o podsumowaniu projektu na stronie in-
ternetowej naszej szkoły www.zsp-stronie.oswiata.org.pl  

Na liście zgłoszeń do VII i VIII run-
dy Górskich Samochodowych 
Mistrzostw Polski "Sienna 2007" 
widniały aŜ 43 nazwiska.  
Wśród czołówki kierowców, którzy 
zechcieli się ścigać na Ziemi 
Kłodzkiej nie zabrakło Mariusza 
Steca, Mariusza Małyszczyckiego i 
Jacka Ptaszka. 

Wyniki sobotniej rundy przedstawiały się następująco: 
 

SIENNA RUNDA VII (sobota 21.07.2007) 
1 Mariusz Małyszczycki Skoda Fabia 
2 Mariusz Stec Mitsubishi Evo VI 
3 Łukasz Zieliński Audi A4 
 

RUNDA VIII(niedziela 22.07.2007) 
1 Mariusz Stec Mitsubishi Evo VI 
2 Łukasz Zieliński Audi A4 
3 Mariusz Małyszczycki Skoda Fabia 
 

KLASYFIKACJA GENERALNA 
1   Mariusz STEC  3:08,865      
2  Łukasz ZIELIŃSKI   3:09,408   
3   Mariusz MAŁYSZCZYCKI  3:09,635   

GSMP "SIENNA 2007" DLA STECA !!! 

M. STEC 

Na kolejne zaproszenie 
D y r e k t o r  G i m n a z j u m  
w Szikszó, wyjechało na Wę-
gry 14 uczennic ze Szkoły Pod-
stawowej i  Gimnazjum w Stro-
niu Śląskim. Najzdolniejsze 
uczennice, wraz z opiekunkami 
spędziły za granicą siedem dni 
(od 28.06. do 04. 07.). Podczas 
wspólnych zabaw i wycieczek, dzieci miały okazję nawiązać 
kontakty z młodzieŜą z Rumunii, Niemiec i Węgier. Strona 
węgierska zapewniła rozmaite atrakcje dla ciała i ducha, m.in. 
wycieczkę do historycznej miejscowości Sárospatak (tu odna-
leziono Biblię królowej Zofii), zwiedzanie jaskini w Miskolc i 
kąpiele w miskolckich basenach uzdrowiskowych. 

RównieŜ w ramach wymiany zdolnej 
młodzieŜy, strońscy gimnazjaliści i dzie-
ci ze szkoły podstawowej pojechali do 
francuskiego La Machine. Zaproszo-
nych zostało dwadzieścia sześć dzieci. 
Noclegi i wyŜywienie, przez siedem dni 
(od 09.07 do 15.07), zapewniły tamtej-
sze rodziny, natomiast atrakcje dla pol-
skich gości przygotowane zostały przez 

władze miasta. W programie pobytu znalazły się zabawy 
sportowe, zwiedzanie kopalni, muzeum i inne. 

Wymiana polsko – węgierska i polsko – francuska odbywa 
się corocznie w ramach wzajemnej współpracy Gminy Stronie 
Śląskie z miastami La Machine i Szikszó, które są miastami 
partnerskimi Stronia. MoŜliwość integracji z europejskimi 
dziećmi otrzymuje najzdolniejsza strońska młodzieŜ.  

W sezonie letnim, gościmy u siebie dzieci z Francji i Wę-
gier. UmoŜliwia to młodzieŜy odświeŜenie dawnych znajomo-
ści i zmusza je (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) do 
posługiwania się językami obcymi. 

STROŃSKIE DZIECI  
W LA MACHINE I W SZIKSZÓ  
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II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI II MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI     

W POSZUKIWANIU MINERAŁÓWW POSZUKIWANIU MINERAŁÓWW POSZUKIWANIU MINERAŁÓWW POSZUKIWANIU MINERAŁÓW    

BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 

Dnia 11 sierpnia 2007r. odbędą się w Kletnie II Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Poszukiwaniu Minerałów. Mamy nadzieję, Ŝe 
impreza ta będzie okazją do  corocznych spotkań kolekcjonerów i 
poszukiwaczy minerałów, rozbudzi nowe zainteresowania i pasje, 
przyczyni się do promocji regionu Masywu ŚnieŜnika. 
 

PROGRAM II MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI  
W POSZUKIWANIU MINERAŁÓW 

• Otwarcie mistrzostw, 

• Zapoznanie się z regulaminem mistrzostw, 

• Losowanie działek, 

• Poszukiwanie minerałów 

• Wręczenie nagród przez Starostę Powiatu 
Kłodzkiego i Burmistrza Stronia Śląskiego 
i  organizatorów, 

• Zabawa do białego rana. 
 

Mamy nadzieję Ŝe w tym roku zwycięzcami zostaną mieszkańcy gminy! 
śyczymy powodzenia i dobrej zabawy wszystkim biorącym udział w Mi-
strzostwach!!!! 

Więcej informacji moŜna znaleźć na stronie: www.gory.info.pl/mistrzostwa/ 

W sobotę 18 sierpnia w Wielkim W sobotę 18 sierpnia w Wielkim W sobotę 18 sierpnia w Wielkim W sobotę 18 sierpnia w Wielkim     
Kamieniołomie w Kletnie odbędzie się Kamieniołomie w Kletnie odbędzie się Kamieniołomie w Kletnie odbędzie się Kamieniołomie w Kletnie odbędzie się     
juŜ 6 edycja sztandarowej imprezy juŜ 6 edycja sztandarowej imprezy juŜ 6 edycja sztandarowej imprezy juŜ 6 edycja sztandarowej imprezy     

pod nazwą pod nazwą pod nazwą pod nazwą „Lato Jaskiniowców 2007Lato Jaskiniowców 2007Lato Jaskiniowców 2007Lato Jaskiniowców 2007”. . . .     
    

Impreza „Lato Jaskiniowców 2007” 
realizowana jest w ramach projektu 
„Pod wspólnym dachem Pod wspólnym dachem Pod wspólnym dachem Pod wspólnym dachem — integracja  integracja  integracja  integracja 
społeczności pogranicza poprzez pozna-społeczności pogranicza poprzez pozna-społeczności pogranicza poprzez pozna-społeczności pogranicza poprzez pozna-
wanie kultury i tradycjiwanie kultury i tradycjiwanie kultury i tradycjiwanie kultury i tradycji”,,,, który jest 
współfinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu INERREG III A Czechy - Polska. 
W tym roku równieŜ nie zabraknie muzyki, konkur-
sów, kulinariów i innych, naprawdę zaskakujących, 
atrakcji. Dodatkowo będzie moŜna, zupełnie za dar-
mo, skosztować specyfików tradycyjnej kuchni pol-
skiej i czeskiej. 
Organizatorzy spodziewają się rekordowej ilości ja-
skiniowców. Jaskiniowa zabawa będzie promowana za 
pośrednictwem Polskiego Radia Wrocław i regional-
nej TVP3. 
A oto co czeka jaskiniowców, którzy zagoszczą w 
kamieniołomie w Kletnie: 
Jaskiniowe Zawody:Jaskiniowe Zawody:Jaskiniowe Zawody:Jaskiniowe Zawody:    

• wspinaczka po palu do gniazda pterodaktyla 

• jaskiniowe kręgle 

• połów kamiennej meduzy 

• z łukiem na mamuta 

• walka o ogień pałami po gołych pałach 

• synchroniczne picie mleka od starej mamucich 

• rzut gnatem brontozaura do celu 

LATO JASKINIOWCÓW 2007LATO JASKINIOWCÓW 2007LATO JASKINIOWCÓW 2007LATO JASKINIOWCÓW 2007    
ŚcieŜka edukacyjna dzikich:ŚcieŜka edukacyjna dzikich:ŚcieŜka edukacyjna dzikich:ŚcieŜka edukacyjna dzikich:    
Podczas imprezy pierwotni 
mogą wchodzić na 3 ścieŜki 
dydaktyczne: 

• „Jaskinia niedźwie-
dzia”-ścieŜka krasowa 

• „Muzeum Ziemi” w Kletnie 

• sztolnia nieczynnej „Kopalni Uranu” 
Kramy z róŜnościami:Kramy z róŜnościami:Kramy z róŜnościami:Kramy z róŜnościami:    

• salon jaskiniowych piękności 

• kowalskie palenisko 

• celtyckie wróŜby z run 

• i cała masa tak zwanych jaskiniowych gadŜetów 
W menu kulinariów znajdą się:W menu kulinariów znajdą się:W menu kulinariów znajdą się:W menu kulinariów znajdą się:    

• dzikie świnie z rusztu 

• pieczony rogacz górski 

• wędzone piranozaury 

• kopka rzeŜuchy dla płaskozębnych jaskiniowców 
    

,,Scena dzikich,,Scena dzikich,,Scena dzikich,,Scena dzikich”    umili państwu wieczór zagrają  
między innymi: 
„NO TO CONO TO CONO TO CONO TO CO”    

„GOLDEN LIFEGOLDEN LIFEGOLDEN LIFEGOLDEN LIFE”    
Całość dopełni wspaniały pokaz ,,Wodospadów 

Ognia”  
 

Serdecznie zapraszamy!!!Serdecznie zapraszamy!!!Serdecznie zapraszamy!!!Serdecznie zapraszamy!!!    

UNIA EUROPEJSKA 


