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JAKOŚC W URZĘDZIE 

02.10.2009 roku Polska Izba Handlu Zagranicznego 
przyznała Urzędowi Miejskiemu w Stroniu Śląskim 
Certyfikat spełnienia Normy: PN-EN ISO 9001:2009 
w zakresie świadczenia usług administracji samorzą-
dowej związanych z realizacją zadań publicznych 
własnych i zleconych zaspokajających wszechstron-
ny rozwój gminy. 
Urząd Miejski w Stroniu Śląskim posiada certyfikat 
ISO od 2006 rok. 
Norma ISO to coraz powszechniej stosowane na 
całym świecie znakomite narzędzie do usprawnienia 
zarządzania w danej jednostce w oparciu o spraw-
dzone w praktyce i uznane międzynarodowo zasady. 

 

„Jakość nie jest dziełem przypadku,  
zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka” 

John Ruskin 

VII MIEJSCE STRONIA 

Stronie Śląskie zajęło siódme 
miejsce, w kategorii gmina 
miejska i miejsko – wiejska, w 
rankingu 10-lecia Związku Po-
wiatów Polskich opublikowa-
nym w "Newsweeku". 
Tygodnik "Newsweek" wraz ze Związkiem 
Powiatów Polskich zorganizował "Ranking 
Najlepszych Gmin Miejskich i Miejsko-
Wiejskich 10-lecia". Ranking ZPP robiony jest, 
co roku, ale z uwagi na to, Ŝe rok 2009 jest 
rokiem 10-lecia  usamorządowienia powiatów, 
postanowiono podsumować zestawienia z lat 
ubiegłych. 
KaŜdego roku samorządy oceniane były przez 
ekspertów ZPP według kilkudziesięciu kryte-
riów zgrupowanych w ośmiu grupach tema-
tycznych takich jak: działania proinwestycyjne 
i prorozwojowe, rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego, roz-
wój społeczeństwa informacyjnego, rozwój 
społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem in-
formacji, promocja rozwiązań ekoenergetycz-
nych, proekologicznych i prozdrowotnych, 
współpraca krajowa i międzynarodowa, dzia-
łania promocyjne. Udział w rankingu stwarza 
gminie moŜliwość promocji poprzez szerokie 
przedstawienie własnych dokonań. 

Ranking samorządów, podsumo-
wywany na koniec kaŜdego roku 
prowadzony jest w sposób ciągły 
na stronie internetowej Związku 
Powiatów Polskich pod adresem: 
www.zpp.pl. To, Ŝe Stronie Śląskie 

zajmuje w nim lokaty w pierwszej dziesiątce, 
oznacza, Ŝe nasz samorząd dobrze realizuje 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 
kładzie nacisk na rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańców oraz funkcjono-
wanie Urzędu Miejskiego i podległych mu 
jednostek. Z dobrym skutkiem realizujemy 
współpracę krajową i zagraniczną oraz prowa-
dzimy efektywne działania promocyjne mają-
ce na celu zainteresowanie Naszą Gminą nie 
tylko turystów, ale takŜe inwestorów. Stronie 
Śląskie stara się umiejętnie wykorzystywać 
swoją historię, walory przyrodnicze i tury-
styczne. 
W kategorii gmin miejskich i miejsko-
wiejskich, z Dolnego Śląska, w pierwszej pięt-
nastce znalazły się takŜe: Polanica Zdrój (1 
miejsce), Bolesławiec (4 miejsce), Duszniki-
Zdrój (13 miejsce), Kudowa-Zdrój (14 miej-
sce). 
Ranking został opublikowany w dodatku spe-
cjalnym tygodnika "Nesweek" p.t. „Najlepsze 
gminy i powiaty w Polsce” (wydanie paździer-
nikowe). 

UWAGA !!! 
 

24 grudnia br.  
Urząd Miejski  

w Stroniu Śląskim  
będzie nieczynny 

 
Za niedogodności 

przepraszamy 



P R Z E T A R G I 

S T R .  2  R O K  V I ,  N U M E R  L X I  

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

PołoŜenie 
Nr i pow. 
działki 
 w  m 2 

Opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza 
 w zł. brutto 

Kwota  
wadium 

Termin przetargu 
Kolejność przetargu 

Strachocin 43 
3 673m2 

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia do instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej . 

150 000,00 7 500,00 14 grudnia 2009 r. 
godz. 9:00 

siódmy  przetarg 
Stary Gierałtów 211/1 

2084m2 
Niezabudowana nieruchomość . Działka nie jest wyposaŜona 
w Ŝadne urządzenia infrastruktury technicznej. Istnieje moŜli-
wość podłączenia energii elektrycznej z napowietrznej linii 
energetycznej. Dostęp komunikacyjny –bezpośrednio z głów-
nej drogi asfaltowej. 

100 000,00 5 000,00 14 grudnia 2009r. 
godz.  9:15 

szósty przetarg 

Strachocin 35/4 
2400m 2 

Niezabudowana nieruchomość . Przez teren działki przebiega  
linia energetyczna niskiego napięcia nie utrudniająca zabudo-
wę. 

95 000,00 5 000,00 14 grudnia 2009r. 
godz. 9:30 

ósmy przetarg 
Stary Gierałtów 352/5 

 2000m 2 
Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie-     brak, istnieje 
moŜliwość doprowadzenia   energii elektrycznej z sąsiednich 
działek. 

83 500,00 4 200,00 14 grudnia 2009r. 
godz. 9:45 

dziewiąty przetarg 
Stary Gierałtów 
  

352/6 
2000m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- brak, istnieje 
moŜliwość doprowadzenia energii elektrycznej z sąsiednich 
działek. 

83 500,00 4 200,00 
  

14 grudnia 2009r. 
godz.10:00 

dziewiąty przetarg 

Stary Gierałtów 
  

352/7 
 2000 m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- 
  brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia 
  energii elektrycznej z sąsiednich działek. 

88 300,00 4 500,00 
  

14 grudnia 2009r. 
godz. 10:15 

dziewiąty przetarg 

Stary Gierałtów 
  

352/8 
 2017 m 2 

  

Nieruchomość niezabudowana . Uzbrojenie- 
brak, istnieje moŜliwość doprowadzenia  energii elektrycznej z 
sąsiednich  działek. 

89 000,00 4 500,00 14 grudnia  2009r. 
godz.10:30 

dziewiąty  przetarg 

Stronie Śląskie 
wieś 

139 
 6140 m 2 

  

 Nieruchomość niezabudowana. Przez teren    działki przebie-
ga napowietrzna linia telefoniczna nie utrudniająca zabudowę. 
Istnieje moŜliwość podłączenia do linii   energetycznej niskiego 
napięcia. 

224 125,00 11 300,00 14 grudnia 2009r. 
godz. 10:45 

dziewiąty przetarg 

Stary Gierałtów 316/1 
7101m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren działki przebiega 
linia energetyczna niskiego napięcia. 

286 930,00 15 000,00 14 grudnia 2009r. 
godz. 11:00 

dziewiąty  przetarg 
Stary Gierałtów 160/12 

1958m2 
Nieruchomość nie zabudowana. Przez teren 
 działki przebiega napowietrzna linia 
  energetyczna niskiego napięcia. 

85 700,00 4 500,00 14  grudnia  2009r. 
godz. 11:15 

dziewiąty przetarg 

Strachocin 44/4 
2774m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Przez  teren działki przebiega 
napowietrzna linia energetyczna. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia inst. wod-kanalizacyjnej i gazowej. 

75 000,00 4 000,00 14 grudnia 2009r 
godz.. 11:30 

dziewiąty przetarg 
 Stronie Śląskie 
ul. Polna 
  

5/6 
2020m2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia do instalacji wodociągowej i gazowej przebiegających w 
ciągu ul. Polnej oraz drogi dojazdowej 

90 000,00 4 500,00 
14  grudnia  2009r 

godz.11:45 
szósty  przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Polna 
  

5/7 
1563m2 

  

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia do instalacji wodociągowej i gazowej przebiegających w 
ciągu ul. Polnej oraz drogi dojazdowej. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, 
nie utrudniająca zabudowę. 

70 000,00 3 500,00 

14 grudnia  2009r 
godz.12:00 

szósty przetarg 

Stronie Śląskie .    
ul. Polna 

5/8 

2009m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia do instalacji wodociągowej i gazowej przebiegających w 
ciągu ul. Polnej oraz drogi dojazdowej. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, 
nie utrudniająca zabudowę. 

98 000,00 5 000,00 

14 grudnia 2009r. 

godz.12:30 

szósty przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Polna 

. 

5/10 

2115m 2 

Nieruchomość nie zabudowana. Istnieje moŜliwość podłącze-
nia do instalacji wodociągowej i gazowej przebiegających w 
ciągu ul. Polnej oraz drogi dojazdowej. Przez teren działki 
przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, 
nie utrudniająca zabudowę, której słupy zlokalizowane są na 
działkach 5/7 i 5/8. 

103 000,00 5 200,00 

14 grudnia 2009r. 

godz. 12:30 

szósty przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Mickiewicza 

240/3 

1473m 2 

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w centralnej strefie 
zabudowy miasta. Uzbrojenie działki bardzo dobre, istnieje 
moŜliwość podłączenia do instalacji  elektrycznej, gazowej, 
kanalizacyjnej i wodociągowej oraz ciepłowniczej 

95 000,00 5 000,00 

14 grudnia  2009r 

godz. 12:45 

szósty przetarg 



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. 

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

ZIMA TUś , TUś… 
Rusza kolejny sezon narciarski, wprawdzie śniegu 

jeszcze nie ma, ale za to nartostrady i stoki narciarski są 
przygotowane na przyjęcie pierwszych gości. Ośrodek Nar-
ciarski Czarna Góra S.A. dla narciarzy i snowboardzistów po-
czynił szereg inwestycji ku poprawie warunków narciarskich, 
między innymi: 
- zbudowano dwie koleje linowe cztero osobowe z taśmą i 
bieŜnią,  
- dla poprawy warunków śniegowych gruntownie wyremonto-
wano płoty zbierające śnieg na nartostradach A, B, C i D,  
- krokiem milowym dla poprawy naśnieŜania było zbudowa-
nie zbiornika wody o pojemności 12 000 m3, przez co zwięk-
szono dwukrotnie wydajność systemu naśnieŜającego. Dzięki 
tej inwestycji na nartostradach moŜe jednocześnie pracować 
40 armat i lanc zaśnieŜających. Bardzo waŜnym elementem 
systemu zaśnieŜania było poprowadzenie kabla elektrycznego 
na nartostradzie C-fis i montaŜ specjalnych studzienek pod 
automatyczne zdalnie sterowane armaty, 

P R Z E T A R G I 

Stronie Śląskie 
ul. Sportowa 

771/2 
2141m 2 

wraz z udzia-
łem w wysoko-
ści ¼ -dz. nr  
771/7 (dr) o 
pow. 494m 2  

Nieruchomość nie zabudowana, połoŜona w   centralnej strefie zabu-
dowy miasta, bezpośrednim sąsiedztwie nowej, głównej drogi wyjaz-
dowej (ul. Sportowa) łączącej miasto z połoŜonym w Starej Morawie 
zbiornikiem retencyjnym . Istnieje moŜliwość podłączenia instalacji 
elektrycznej z napowietrznej linii energetycznej oraz linii wodociągo-
wej i kanalizacyjnej, przebiegającej w ciągu ul. Sportowej  W odległo-
ści ok. 300m od kompleksu, na północnym zboczu góry KrzyŜnik 
(710m n.p.m.) zaplanowano na początek 2009 r. rozpoczęcie budo-
wy  kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wejdą stok 
narciarski ze sztucznym naśnieŜaniem oraz oświetleniem, kolejka 
linowa „kanapowa” czteroosobowa o dł. ok. 800 m, liczne wyciągi 
orczykowe. W niewielkiej odległości zlokalizowane są tereny rekre-
acyjne połoŜone  wokół   zbiornika  retencyjnego, stanowiącego  
lokalne  kąpielisko  wraz  z terenami rekreacyjnym W niewielkiej 
odległości  zlokalizowane są obiekty stadionu. 

210 000,00 
  

11 000,00 
  

14  grudnia 2009r 
godz. 13:00 

szósty przetarg 

Stronie Śląskie 
ul. Sportowa 

771/5 
2151m 2 

wraz z udzia-
łem w wysoko-
ści ¼ -dz. nr  
771/7 (dr) o 
pow. 494m 

  
211 000,00 

  
11 000,00 

14 grudnia 2009r. 
godz. 13:15 

szósty przetarg 
  

Kamienica 14/4 
12899m2 

Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w niewielkiej   odległości   
terenów wypoczynkowo-rekreacyjno- sportowych  zgrupowanych   
wokół   wyciągu narciarskiego Stacji Narciarskiej Kamienica.  Brak  
uzbrojenia. 
Nieruchomość podlega prawu pierwokupu przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 
kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnym. 

319 200,00 16 000,00 14 grudnia   2009r 
godz. 13:30 

Piąty  przetarg 

Stara Morawa 
279/69 
4801m2 

Niezabudowane nieruchomości gruntowe wchodząca w skład kom-
pleksu kilkudziesięciu działek, stanowiących zespół rekreacyjno-
usługowy, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 
retencyjnego, połoŜonego ok. 1,50km od Stronia Śląskiego. Brak 
wyposaŜenia w urządzenia infrastruktury technicznej, Istnieje moŜli-
wość podłączenia do kanalizacji ściekowej i wodociągu miejskiego 
przebiegającego w odległości ok. 400m .   W odległości ok. 500m od 
kąpieliska, na północnym zboczu  góry  KrzyŜnik  zaplanowano w 
okresie 2009/2010 rozpoczęcie  budowy  kompleksu  sportowo- 
rekreacyjnego, w skład którego wejdą stoki narciarskie ze sztucznym 
nasnieŜaniem oraz oświetleniem , kolejka linowa „kanapowa”. o  dł.  
ok. 800m. 

250 000,00 12 500,00 
14 grudnia  2009r 

godz. 13:45 
trzeci przetarg 

Stara Morawa 
279/70 
3850m2 197 000,00. 10 000,00 

14 grudnia  2009r 
godz. 14:00 

trzeci przetarg 

Stara Morawa 
279/71 
3494m2 179 000,00 9 000,00 

14 grudnia 2009r 
.godz. 14:15 

trzeci przetarg 

Stara Morawa 279/72 
4132m2 

211 000,00 11 000,00 
14 grudnia 2009r. 

godz. 14:30 
trzeci przetarg 

Stara Morawa 279/73 
4016m2 

211 000,00 11 000,0 
14 grudnia  2009r 

godz. 14:45 
trzeci przetarg 

Stara Morawa 279/74 
4650m2 

245 000,00 12 500,00 
14 grudnia 2009r 

godz. 15:00 
trzeci przetarg 

- od tego sezonu wieczo-
rem moŜna szusować przy 
dwóch wyciągach i kolei 
linowej (P1, F1 i KLF) 
łącznie ponad 1000 me-
trów zjazdów przy oświe-
tleniu,  
- zostały zbudowane nowe 
parkingi na ponad 300 
aut, przy których goście mają przygotowane punkty kasowe. 
Wszystkie powyŜsze starania Ośrodka Narciarskiego Czarna 
Góra S.A. doprowadziły do nadania homologacji FIS dla 4 spo-
śród 6 nartostrad. Od teraz moŜna juŜ mówić o nartostradach 
B-fis, C-fis, D-fis i F-fis. Są jedynym ośrodkiem w Polsce o ta-
kiej liczbie nartostrad z homologacją FIS. Miejmy nadzieję, Ŝe 
wysoki poziom usług usatysfakcjonuje turystów, a ośrodek 
będzie przodował na najwyŜszym poziome w rankingach tere-
nów narciarskich. 

PołoŜenie 
Nr i pow. dział-

ki 
 w  m 2 

Opis nieruchomości 
Cena  

wywoławcza 
 w zł. brutto 

Kwota  
wadium 

Termin przetargu 
Kolejność prze-

targu 



OGŁOSZENIE  

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

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stronie 
Śląskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim uchwały: 

 

•Nr XXXIX/233/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego w obrębie Stronie – Lasy  gmina Stronie Śląskie z 
przeznaczeniem pod funkcję mieszkaniową i usługową,  

•Nr XXXIX/234/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego we wsi Młynowiec  gmina Stronie Śląskie z prze-
znaczeniem pod funkcję mieszkaniową i usługową,  

•Nr XXXIX/236/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego we wsi RogóŜka  gmina Stronie Śląskie z prze-
znaczeniem pod funkcję mieszkaniową i usługową,  

•Nr XXXIX/238/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego we wsi Stronie  gmina Stronie Śląskie z przezna-
czeniem pod funkcję mieszkaniową i usługową. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyŜej wymienionych 
projektowanych zmian planów miejscowych, na piśmie w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55                     
w terminie do dnia 18 grudnia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zm.) zawiadamiam o 
podjęciu przez Radę Miejską w Stroniu Śląskim uchwały: 
 
•Nr XXXIX/235/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego w obrębie Nowy Gierałtów gmina Stronie Śląskie  

•Nr XXXIX/231/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego we wsi Bielice  gmina Stronie Śląskie  

•Nr XXXIX/239/09 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 15 
czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego we wsi Stary Gierałtów gmina Stronie Śląskie  

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyŜej wymienionych 
projektowanych zmian planów miejscowych, na piśmie w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55                     
w terminie do dnia 15 stycznia  2010 r. 

Szczegółowych informacji moŜna uzyskać w Urzędzie 
Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. nr 8,  
tel. 074 811 77 14 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zdecydował o wyborze 
28 projektów, które łącznie otrzymają ponad 205 mln zł dofi-
nansowania na inwestycje związane z poprawą infrastruktury 
wodno-ściekowej. 

Środki zostały rozdysponowane w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
(Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa w Priorytecie IV 
Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa 
ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska). 

16 października br. Burmistrz Stronia Śląskiego podpisał z 
Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego umowe na dofi-
nansowanie projektu Pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej Stro-
nie Śląskie - Bielice".  

Całkowity koszt projektu wynosi 12 604 202,80 zł, z czego 
kwota dofinansowania moŜe wynieść 9 956 059,80 zł co sta-
nowi 78,99 % kosztów kwalifikowanych. W chwili obecnej trwa 
postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Kwota 
dofinansowania projektu moŜe ulec zmianie i jest uzaleŜniona 
od wartości poprzetargowej inwestycji. 

„Projekt   współfinansowany przez Unię Europejską z Europej-
skiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnoślą-
skiego na lata 2007-2013”. 

tytuł projektu: 

"Budowa kanalizacji sanitarnej Stronie Śląskie - Bielice" 

KOLEKTOR NA BIELICE 

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG TURYSTYCZNYCH 
„JASKINIA NIEDŹWIEDZIA” W KLETNIE OGŁASZA: 

Pisemny przetarg nieograniczony ofert na dzierŜawę 
pomieszczenia pod działalność gospodarczą w pawilo-
nie wejściowym do „Jaskini Niedźwiedziej” w Kletnie. 
Przedmiotem przetargu jest lokal o powierzchni 17,7  m2 z 
przeznaczeniem pod działalność handlową – sprzedaŜ pamią-
tek .  Do przetargu mogą przystąpić osoby prawne i fizyczne. 

Wywoławcza stawka czynszu dzierŜawnego wynosi 
50,- zł/m2  + 22%  VAT miesięcznie. 

Oferta powinna zawierać: 
1. Datę sporządzenia oferty; 2. Imię, nazwisko i adres oferen-
ta. W przypadku osób prawnych nazwę i adres siedziby firmy. 
Oświadczenie o przyjęciu bez zastrzeŜeń warunków przetar-
gu; 3. Proponowaną stawkę czynszu dzierŜawnego; 4. Prze-
widywany czas na jaki zostanie podpisana umowa; 5. Krótki 
opis sposobu wykorzystania przedmiotowego lokalu. 
Kryterium oceny – cena 100 % 
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach naleŜy skła-
dać do dnia  4 grudnia na adres: 
Zakład Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia” 
w Kletnie, Kletno 18, 57-550 Stronie Śl. 
Otwarcie i wybór ofert nastąpi w dniu 7.12.2009r. O wynikach 
przetargu kaŜdy z oferentów zostanie zawiadomiony pisemnie 
w terminie 7 dni od daty wyboru oferty. Oferent, którego 
oferta zostanie uznana przez Komisję Przetargową za najlep-
szą jest zobowiązany do podpisania umowy dzierŜawy w ter-
minie 7 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu. 
Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wy-
boru ofert lub uznania, Ŝe przetarg nie dał rezultatów 

oraz prawo jego odwołania lub uniewaŜnienia bez 
podania przyczyn.  

PRZETARG - JASKINIA NIEDŹWIEDZIA 
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UWAGA - ZMIANA PKD 

Informujemy, Ŝe zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalno-
ści (PKD 2004) wprowadzoną rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i 
Nr 165, poz. 1727) stosuje się do działalności oznaczonej 
zgodnie z tą klasyfikacją, jednak nie dłuŜej niŜ do dnia 31 
grudnia 2009 r. - podstawa prawna: § 4 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Pol-
skiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 
1885, z późn. zm.).  

W związku z powyŜszym osoby fizyczne posiada-
jące wpis do ewidencji działalności gospodarczej 
zobowiązane są do 31.12.2009 r. dokonać zmiany 
symbolu rodzaju działalności z PKD 2004 na PKD 
2007. 

KONKURS OFERT NA 2010 ROK 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 ze zmianami) Burmistrz Stronia Śląskiego ogłasza 
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 
2010 roku. 
Rodzaje zadań 
1. Zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 
2. Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kultu-

rowego. 
3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. 
4. Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
5. Zadania w zakresie edukacji. 
 

Termin i warunki realizacji zadania 
Termin realizacji w 2010 roku zadań zgłoszonych do konkursu ofert 
rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa z dniem okre-
ślonym w umowie, nie później niŜ 31 grudnia 2010 r. 
Termin składania ofert 
Oferty naleŜy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stroniu 
Śląskim, ul. Kościuszki 55 w pok. Nr 15, w nieprzekraczalnym termi-
nie do dnia 29 grudnia 2009 roku do godz. 12.00. 
 

Ostateczna wysokość dofinansowania moŜe ulec zmianie i 
zaleŜna będzie od zapisów uchwały Rady Miejskiej w Stro-
niu Śląskim w sprawie przyjęcia budŜetu Gminy na rok 
2010. 
 

Szczegółowe informacje na temat konkursów oraz pełną treść ogło-
szenia moŜna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, pok. 
nr 9, tel. 074 811 77 22, e-mail: strategia@stronie.pl. 

KONKURS - REHABILITACJA 

KONKURS OFERT  NA  USŁUGI  REHABILITACYJ-
NE 
dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na rok 
2010 w zakresie : 
• „ PROWADZENIE REHABILITACJI  RUCHOWEJ  

DLA  OSÓB DOROSŁYCH ” 
• „ PROWADZENIE  REHABILITACJI  RUCHOWEJ  

DLA DZIECI ”  
• „PROWADZENIE  REHABILITACJI  DLA  DZIECI 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH” 
 
Przedmiotem konkursu jest prowadzenie rehabilitacji 
ruchowej dla dzieci i dorosłych z wadami postawy w 
ramach wykonywania zadań z zakresu profilaktyki, dla 
osób zamieszkałych na terenie Gminy Stronie Śląskie. 
• Rehabilitacja dla osób dorosłych będzie prowadzona 

łącznie 2 godziny tygodniowo, w ramach zajęć na 
krytej pływalni. 

• Rehabilitacja: ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne 
dla dzieci z wadami postawy będą prowadzona w 
salce rehabilitacyjnej, łącznie 6 godzin tygodniowo. 

• Rehabilitacja z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo 
będzie prowadzona w salce rehabilitacyjnej w ilości 6 
godz tygodniowo. 

Oferta powinna zawierać : 
Dane oferenta, oraz potwierdzenie Ŝe posiada on upraw-
nienia  do prowadzenia rehabilitacji, zapewniające rzetel-
ną realizację zadania. 
Cenę / brutto/ za godzinę szkolną / 45 min./ rehabilitacji. 
      Nie będą rozpatrywane oferty cząstkowe. 
Oferent we własnym zakresie ponosi koszty związane z 
wynajmem salki rehabilitacyjnej w wysokości 3 złote za 
1 godzinę. 
 
Na kopercie naleŜy umieścić napis :  
„Konkurs na prowadzenie rehabilitacji”. 
Dodatkowe pytania proszę kierować pod nr telefo-
nu : /074/ 8141 424. 
Oferty naleŜy składać do dnia 15 grudnia 2009 
roku, do godziny 10.00 na adres : Ośrodek Pomo-
cy Społecznej , ul. Zielona 5, 57-550 Stronie Ślą-
skie,  
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 
18.12.2009 roku. 

Z a r z ą d  W o j e w ó d z t w a  D o l n o ś l ą s k i e g o  o g ł a s z a  
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 

z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2010 roku. 
 

I Adresat konkursu: 
Uprawnionymi do złoŜenia oferty są podmioty działające statuto-
wo w obszarze kultury. 
 

II Cel konkursu: 
Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczą-
cych realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego wraz 
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących 
rodzajów zadań: 
• FESTIWALE SZTUKI 
• EDUKACJA KULTURALNA DZIECI I MŁODZIEśY 
• TRADYCYJNE DZIEDZICTWO KULTUROWE 
• INICJATYWA ARTYSTYCZNA 
• DIALOG KULTUROWY 
• WYDAWNICTWA 
 

III Wysokość środków publicznych przeznaczonych na re-
alizację zadań w roku 2010 wynosi  2 000 000,00 (słownie: 
dwa miliony złotych).  
 

IV Termin realizacji zadań: 
Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie 
wcześniej niŜ 1 lutego 2010 roku, kończy nie później niŜ 31 
grudnia 2010 roku. Czas realizacji powinien obejmować: okres 
przygotowania, przeprowadzenia zadania oraz zakończenia zadania.  
 
Pełna treść regulaminu dostępna na stronie:  
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?
iddok=5035&idmp=14&r=r 

KONKURS OFERT NA 2010 ROK 
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KHDK „BRYLANT” 
“ Z pomaganiem kaŜdemu do twarzy” 

Kim jest wolontariusz? Definicje moŜna by mno-
Ŝyć, jest co najmniej kilka, ale ta która w jasny 
sposób określa czym jest wolontariat mówi: Wo-
lontariat to dobrowolna, bezpłatna świadoma 
działalność na rzecz innych, wykraczająca poza 
związki rodzinno – koleŜeńsko – przyjacielskie.  

Natomiast Międzynarodowa Federacja Stowarzy-
szeń Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego PółksięŜyca 
podaje definicję, według której Wolontariat w 
Czerwonym KrzyŜu i Czerwonym PółksięŜycu to 
działalność nieodpłatna wykonywana na rzecz ludzi 
potrzebujących, organizowana przez stowarzysze-
nie krajowe. Wolontariusz to osoba zaangaŜowa-
na w taką działalność.   

Według danych z Polskiego Czerwonego KrzyŜa 
wolontariusze działają i realizują się w róŜnych 
dziedzinach naszej działalności między innymi w 
młodzieŜowym wolontariacie PGK, pierwszej pomo-
cy, ratownictwie, krwiodawstwie. Zakres prac wo-
lontariusza jest bardzo szeroki od zbiórki darów, 
spotkań z dziećmi, prowadzenia kursów pierwszej 
pomocy, pisanie projektów aŜ po zasiadanie we 
władzach stowarzyszenia. 

Listopad to zawsze gorący miesiąc dla krwiodaw-
ców. Przede wszystkim Dni Honorowego Krwiodaw-
stwa przypadające na 24-26 listopad. W miesiącu 
tym odbywają się spotkania, Akademie, na których 
wręczane są odznaczenia, medale,  

dyplomy i wiele wyróŜnień dla krwiodawców, wo-
lontariuszy, sponsorów. Tak teŜ będzie i w naszym 
klubie krwiodawcy – wolontariusze działający np. 
przy udzielaniu pomocy powodzianom czy pomocy 
osobom ubogim. WyróŜnienia teŜ dostaną sponso-
rzy wspierający honorowe krwiodawstwo. 

 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa 
wszystkim krwiodawcom  

składamy najserdeczniejsze Ŝyczenia zdro-
wia, pomyślności w Ŝyciu 

prywatnym i zawodowym!  

śyczy Zarząd klubu 

 

OGŁOSZENIE 

Dnia 8 grudnia br. odbędzie się Akcja poboru 
krwi (ostatni raz w tym roku). 

Akcja odbędzie się w Przychodni im Marianny 
Orańskiej w Stroniu Śląskim  

ul. Hutnicza 12 od godz. 10°° do 13°°  
wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy 

Jacek 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,  
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 
         Jan Paweł II 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za szczodrość mieszkańców 
Gminy Stronie Śląskie i Gminy Lądek Zdrój okazaną w czasie zbiórki Ŝyw-
ności w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Głodem.  

Udało nam się zebrać 105 kg produktów suchych, 14 litrów mleka i 38 
szt. słodyczy w sklepach Eko w Stroniu Śląskim, Biedronka w Stroniu Ślą-
skim, Eko w Lądku Zdroju i Rema w Lądku Zdroju. Jak równieŜ uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Stroniu Śląskim i z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Stroniu Śląskim dołączyli swoje produkty do zbiórki. 

Dzięki hojności mieszkańców Gminy Stronie Śląskie i Gminy Lądek 
Zdrój mogliśmy zrealizować nasze przedsięwzięcie. Słodycze zostały prze-
kazane dla dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Stroniu Śląskim,  
a reszta produktów zawieźliśmy do Domu Dziecka na ul. Korczaka w 
Kłodzku  

Gorąco dziękujemy takŜe właścicielom sklepów i ich pracownikom, 
dzięki ich pomocy mogliśmy dobrze zorganizować swoją pracę i sprawnie 
przeprowadzić zbiórkę. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, za 
ofiarność na tak szczytny cel. 

Mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę. 
Szkolny Klub Promocji Zdrowia  

PODZIĘKOWANIA  

Burmistrz Stronia 
Śląskiego informuje, 
Ŝe od 06 lipca br. w 
Gminie Stronie Śląskie został uruchomiony Samorządowy Informator SMS. 
Samorządowy Informator SMS jest systemem do przekazywania 
mieszkańcom Gmin komunikatów w formie wiadomości SMS. 
Wystarczy, Ŝe  wyślesz wiadomość sms o treści TAK.DKL13 na numer 
661 000 112, aby się zarejestrować w serwisie i otrzymywać bezpłatne 
informacje dotyczące naszej Gminy. Opłata za wysłanie wiadomości SMS 
z rejestracją w systemie jest zgodna z Twoim planem taryfowym. 

SAMORZĄDOWY INFORMATOR SMS 

TAK.DKL13 

Redakcja WROCŁAWIANINA ogłosiła 
PLEBISCYT pn. "ŚLĄSKA SUPER 
GMINA". Głosami czytelników redak-
cja pragnie wybrać i uhonorować 

najlepszą w regionie gminę. 
 „Śląska SuperGmina” – to taka gmina, w której pręŜnie działa władza 
samorządowa, dobrze się Ŝyje i pracuje. Tu dobrze wykorzystywane są 
walory turystyczne i logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje 
unijne i wykorzystuje je dla dobra społeczności lokalnej. W takiej gminie 
panuje atmosfera przyjazna dla mieszkańców, inwestorów i gości. 

Jeśli uwaŜasz, Ŝe tytuł ŚLĄSKIEJ SUPERGMINY  
powinno otrzymać Stronie Śląskie wyślij 

sms-a na numer 7135 w treści wpisując: GMINA.182 
Cena SMS-a: 1 zł netto (1,22 zł brutto) 

Głosy moŜna oddawać do końca grudnia 2009r. 
ZACHĘCAMY gorąco do udziału!!! 
Redakcyjna komisja plebiscytowa, raz w miesiącu, wybierze jedną osobę, 
która otrzyma od redakcji nagrodę pienięŜną w wysokości 500 zł. Komi-
sja plebiscytowa w rozmowie telefonicznej z osobą wytypowaną do na-
grody zada tej osobie jedno pytanie dotyczące znajomości gminy, na któ-
rą głosował dany uczestnik. 
 
Więcej szczegółów i regulamin plebiscytu na stronie www.wroclawianin.pl 

ŚLĄSKA SUPER GMINA  
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S T R .  7  R O K  V I ,  N U M E R  L X I  

ŚWIATOWY DZIEŃ SENIORA 

Tegoroczny Dzień Seniora udał się bez wątpienia. Obchodzony po raz 
pierwszy „Światowy Dzień Seniora w Stroniu Śląskim” miał uświadomić, 
Ŝe osoby starsze są nadal aktywne i pełne energii, a takŜe podkreślić, Ŝe na-
szym Seniorom naleŜy się najwyŜszy szacunek i uznanie za trud jaki wkładają w 
wychowanie kolejnych pokoleń. 
W dniu 12 listopada w Hali Sportowej Centrum Sportu i Rekreacji o godzinie 
1100 rozpoczęła się impreza, która składała się z dwóch części: artystycznej i 
prozdrowotnej. 
Uroczystość poprowadziły uczennice: Klaudia Robak, Krzysztofa Soboń i Alicja 
Korobij przygotowane przez Panią Marzenę Zdobylak – Koniuszek. Na początku 
Pan Dyrektor Grzegorz Weber przywitał przybyłych Seniorów i gości m.in. Pa-
nią Monikę Wielichowską – Posłankę na Sejm RP, Pana Kazimierza 
DroŜdŜa – Senatora RP, Pana Zbigniewa Łopusiewicza – Burmistrza 
Stronia Śląskiego, Pana Wiesław Sadowskiego – Radnego Rady Po-
wiatu Kłodzkiego, Pana Ryszarda Sulińskiego - Przewodniczącego Ra-
dy Miejskiej w Stroniu Śląskim, Radnych Rady Miejskiej w Stroniu Ślą-
skim. 
Program artystyczny był bardzo bogaty. 
Rozpoczął się od występu przedszkolaków 
z Przedszkola Gminnego, które przygoto-
wały Pani Wanda Grudkowska, Pani Mag-
dalena Wierzbicka, Pani ElŜbieta Słotwiń-
ska i Pani ElŜbieta Janota. Następnie 
uczniowie z Gimnazjum zaprezentowali 
pokaz tańców dawnych i country, pod 
opieką Pani Anny Mizery. Wystąpił równieŜ 
zespół emerytów i rencistów z Bystrzycy 
Kłodzkiej „Jarzębiny”, został on obdarowany gromkimi brawami. Zaśpiewała 
Klaudia Robak przy akompaniamencie zespołu „Artufices”. 
W programie była teŜ część poświęcona uczczeniu rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, która przypadała 11 listopada. Tutaj wystąpiły dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w krótkim programie artystycznym i zatańczyły Poloneza, 
przygotowane przez Panią Dorotę Jezierską i Panią Magdę Janicę. Ponownie 
uczniowie z Zespołu Szkól Ponadgimnazjal-
nych Łupina Monika, Śliwa Joanna, Skiba 
Marlena, Sieroń Sabina, Smolicz Natalia, 
Janisz Kamila, Kuba Misiak, Mularczyk 
Krzysiek, Gniady Sławek, Chrystowski Ad-
rian i Eryk Kargul przedstawili inscenizacje 
pt. „Polska, Polacy...”, których opiekunami 
byli Pani Ewa Konik i Pan Adam Je-
zierski. 
Na zakończenie imprezę uświetnił występ 
Orkiestry Reprezentacyjnej Śląskiego 
Okręgu Wojskowego pod dyrekcją Tamburmajora starszego chorąŜego 
sztabowego Tomasza Dolińskiego. Na wejście zagrali wiązankę muzyczną o 
tematyce patriotycznej, a następnie utwory wojskowe i muzykę popularną.  
Nad całością czuwała Pani Monika Franasowicz (inicjatorka i pomysłodawca 
imprezy) wraz z Panem Jarosławem Michałowski i Panem Krystianem 
Ziobro. 

ZAPRASZAMY ZA ROK. 
 

SZKOLNY KLUB PROMOCJI ZDROWIA 
Z ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH  

W STRONIU ŚLĄSKIM 

55-LECIE KOŁA ŁOWIECKIEGO 
W dniu 21 listopada 2009r. Koło Łowieckie „ŚnieŜnik” odchodziło 
55-lecie swojej działalności. Z tej to okazji w Kościele Parafial-
nym w Stroniu Śl. odbyła się uroczysta msza święta hubertowska 
a następnie bal myśliwski. Burmistrz złoŜył serdeczne gratulacje 
oraz najlepsze Ŝyczenia dalszych bardzo dobrych wyników w 
hodowli zwierzyny krzewieniu kultury łowieckiej, satysfakcji z 

pracy oraz sukcesów i zadowolenia z łowów. śyczono takŜe duŜo zdrowia i 
wszelkiej pomyślności w niwie łowieckiej oraz w Ŝyciu osobistym. 

W dniach 21-22 listopada 64 zawodników i 
zawodniczek zmagało się w Centrum Sportu 
i Rekreacji w Stroniu Śląskim podczas Ogól-
nopolskiego Finału Uczniowskich Klubów 
Sportowych oraz Memoriału Henryka Oślizło. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał 
Burmistrz Stronia Śląskiego – Zbigniew Ło-
pusiewicz. Memoriał swoją obecnością 
uświetnili m.in. Prezes Dolnośląskiego Okrę-
gowego Związku Tenisa Stołowego – Zyg-
munt Sutkowski oraz Pani Lidia Oślizło. 

DruŜyna młodz ików UKS MLKS 
"ŚnieŜnika" Stronie Śląskie (Szymon 
Burek, Adrian Dugiel) zajęła drugie miej-
sce w rozgrywanym w dniach 21-
22.11.2009 r. Finale Ogólnopolskiego Tur-
nieju Uczniowskich Klubów Sportowych o 
Puchar PZTS. Podopieczni trenera Leszka 
Kawy w finale, po zaciętym pojedynku, 
ulegli 3:1 druŜynie UKS Return Piaseczno 
(Werecki Aleksander, Badowski Marek). Na 
wyróŜnienie zasługuje postawa Adriana Du-
gla, który jako jedyny nie przegrał Ŝadnej 
gry indywidualnej, pokonując m. in. Werec-
kiego (aktualnie zawodnika najwyŜej sklasy-
fikowanego na liście ogólnopolskiej, czoło-
wego zawodnika Europy). 

 
Ciekawostki tenisowe: 
Trener Leszek Kawa otrzymał List Gratula-
cyjny od Polskiego Związku Tenisa Stołowe-
go za osiągnięte wyniki sportowe w sezonie 
2008/2009. 
Adrian Dugiel- zawodnik ŚnieŜnik Stronie 
Śląskie został powołany do Kadry Narodowej 
kadetów na turniej międzynarodowy w Sło-
wacji- 6-8.11.2009 r. 
Szymon Burek- MLKS ŚnieŜnik Stronie Ślą-
skie na I OTK w Gdańsku zajął II miejsce. 

NABÓR 
UKS ŚnieŜnik Stronie Śląskie prowadzi 
nabór do sekcji tenisa stołowego- zapi-
sy CSiR w hali sportowej w Stroniu Śl.: 

Wtorek 15:00-17:00 
Czwartek 15:00-17:00 

Piątek 15:00-17:00 
Mile widziane dzieci z rocznika 2003-

2000 
Dla początkujących do dyspozycji auto-

mat do wyrzucania piłek (trenaŜer)  
Licencjonowany trener Leszek Kawa 



BIULETYN SAMORZĄDOWY GMINY STRONIE ŚLĄSKIE 
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II Świąteczno – Noworoczne Spotkanie 
Mieszkańców i Gości  

Gminy Stronie Śląskie 
 

20.12.2009 r. godz. 15 00 
HALA CSiR 

 
W programie: 
• Kolędy w wykonaniu „Siekiereczek”  
• Jasełka 
• śyczenia świąteczno - noworoczne Burmistrza Stronia Ślą-

skiego 
• Kolędy w wykonaniu „Artufices” i „Scholi”  
• Kiermasz stroików i ozdób świątecznych 


