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nowe stawki podatku od
nieruchomości na rok 2021
Rada Miejska Stronia Śląskiego podjęła uchwałę w
sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2021. Obowiązujące od 2021 r.
stawki
podatków
od
nieruchomości
zostały
zwaloryzowane (urealnione) zgodnie ze wskaźnikiem
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I
półroczu 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 r., który
wzrósł o 3,9%. Uchwała Nr XXVII/186/20 Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2020 r. została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego w dniu 10 listopada 2020 pod poz. 6082.
Poniżej zestawienie nowych stawek obowiązujących od
01.01.2021 r.

Rodzaje nieruchomości.

Stawki
podatku
na terenie Gminy na
2021 r.

[ zł. ]

2. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
3. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
dział. gosp. w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem
siewnym.
4. Od 1 m² pow. użytkowej
budynków lub ich części
związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych

[ zł. ]

0,80

0,85

19,95

24,84

11,62

[ zł. ]

11,62

Stawki
maksymal
ne na
2021
r.
[ zł. ]

II. GRUNTY
1. Od 1 m² powierzchni gruntów
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
2. Od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych
3. Od gruntów pozostałych.

Stawki
maksymalne
na 2021
r.

I. BUDYNKI
1. Od 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkal-

Rodzaje nieruchomości.

Stawki
podatku
na terenie Gminy na
2021 r.

2

4.Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji , o którym mowa w
ustawie z dnia 9 października 2015r.
o rewitalizacji ( Dz. U. poz. 1777 ) , i
położonych na terenach , dla których
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową ,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy , jeżeli
od dnia wejścia w życie tego planu w
odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat , a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego.

0,83

0,99

4,99

4,99

0,42

0,52

3,28

3,28

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Szanowni Państwo,
Informujemy, że uległy zmianie terminy płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Stronie Śląskie.

5,06

5,06

5. Od 1 m² powierzchni
użytkowej pozostałych budynków lub ich części.
6,65

8,37

Począwszy od 01 stycznia 2021 roku opłata z
tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płatna
będzie, bez wezwania, zgodnie z wysokością określoną w
deklaracji w następujących terminach:
- za styczeń, luty – do dnia 15 lutego danego roku,
- za marzec, kwiecień – do dnia 15 kwietnia danego
roku,
- za maj, czerwiec – do dnia 15 czerwca danego roku,
- za lipiec, sierpień – do dnia 15 sierpnia danego roku,
- za wrzesień, październik – do dnia 15 października,
danego roku,
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- za listopad, grudzień – do dnia 15 grudnia danego roku. dla wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych:
Opłatę, za gospodarowanie odpadami komunalnymi Stronie Śląskie i Strachocin.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej
należy uiszczać przelewem na przypisane indywidualne
konto bankowe, przelewem na nr rachunku bankowego wymienionego projektu planu miejscowego oraz
do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Gminy Stronie Śląskie:
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza
11 9588 0004 0000 1850 2000 0390
Stronia Śląskiego na adres: Urząd Miejski w Stroniu
W tytule należy podać: adres nieruchomości, której Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, w
opłata dotyczy, imię nazwisko właściciela, termin terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego
płatności.
ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i
Dodatkowe informacje odnośnie zaległości,
adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
wysokości opłaty, nr konta można uzyskać pod numerem
telefonu 74 8117 736, 74 8117 730 lub osobiście w oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul.
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art.
Kościuszki 55 pokój nr 14.
13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informuję, że:
●
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Burmistrz Miasta Stronie Śląskie z siedzibą przy
ulicy Tadeusza Kościuszki 55, 57-550 Stronie
Śląskie, tel.: +48 74 811 77 11, email:
gmina@stronie.pl.
●
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w
celu realizacji procedur dotyczących w/w
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów ustawy z
OGŁOSZENIE
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
Burmistrza Stronia Śląskiego
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy
OGŁOSZENIE Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
planu zagospodarowania przestrzennego dla
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych:
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U.
Stronie Śląskie i Strachocin.
z 2020 r. poz. 283 ze zm.).
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca
●
We
wszystkich
sprawach
związanych
z
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie
realizacją przysługujących Państwu praw, można
art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3, ustawy z
skontaktować się z Inspektorem Danych
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
Osobowych przez nr tel.: 606306200 lub
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
email: iod@stronie.pl
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
●
Pełen zakres informacji na temat przetwarzania
środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)
danych osobowych znajduje się na stronie
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Stronia
internetowej
www.stronie.pl
w
zakładce
Śląskiego uchwały nr XXVII/184/20 z dnia 30 października
Samorząd / Ochrona prywatności oraz w siedzibie
2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Administratora.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
●
W przetwarzaniu Państwa danych osobowych
dla wyodrębnionego obszaru w obrębach geodezyjnych:
stosuje się ograniczenia określone w art. 8a
Stronie Śląskie i Strachocin.
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
Jednocześnie zawiadamiam o przystąpieniu do
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
2020 r., poz. 293 ze zm.).
na środowisko dotyczącej projektu zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

Dyżury aptek w porze nocnej
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APTEKI—DYŻURY W PORZE NOCNEJ
grudzień 2020
DATA

GODZINY

NAZWA APTEKI

1

Wt

20.00-8.00

„Pod Słowikiem”pl. Wolności 34/7 Międzylesie

2

Śr

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

3

Cz

20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

4
5

Pt
So

20.00-8.00
16.00-8.00

„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca
Kłodzka
„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

6

Nd

8.00-8.00

7
8

Po
Wt

20.00-8.00
20.00-8.00

9
10

Śr
Cz

20.00-8.00
20.00-8.00

11

Pt

20.00-8.00

„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca Kłodzka
„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

12
13

So
Nd

16.00-8.00
8.00-8.00

„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4
Lądek-Zdrój
„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie

14

Po

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

15

Wt

20.00-8.00

16
17

Śr
Cz

20.00-8.00
20.00-8.00

„Pod Słowikiem”pl. Wolności 34/7 Międzylesie
„Słoneczna” Plac Wolności 28-29 Bystrzyca
Kłodzka
„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

18

Pt

20.00-8.00

19

So

16.00-8.00

20

Nd

8.00-8.00

21
22

Po
Wt

20.00-8.00
20.00-8.00

23

Śr

20.00-8.00

„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
„Centralna” ul. Mickiewicza 15 Bystrzyca Kłodzka
„Daglezja” ul. Nadbrzeżna 22 Stronie Śląskie
„Herbena” Osiedle Szkolne 10 Bystrzyca Kłodzka

24

Cz

20.00-8.00

„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca
Kłodzka

25

Pt

20.00-8.00

„Słoneczna” ul. Morawka 31/1B Stronie Śląskie

26

So

16.00-8.00

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój

„Zdrojowa” ul. Kościuszki 15b Lądek-Zdrój
„Apteka przy Netto” ul. Mickiewicza 3 Bystrzyca
Kłodzka

27
28

Nd
Po

8.00-8.00
20.00-8.00

„Pod Opatrznością” ul. Powstańców Wlkp.4
Lądek-Zdrój
„Pod Słowikiem”pl. Wolności 34/7 Międzylesie

29

Wt

20.00-8.00

„Rodzinna” ul. Strażacka 11 Bystrzyca Kłodzka

30
31

Śr
Cz

20.00-8.00
20.00-8.00

„Rumianek” ul. Nadbrzeżna 14 Stronie Śląskie
„Bystrzycka” ul. Okrzei 12 Bystrzyca Kłodzka
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UWAGA! ZMIANA ADRESU PUNKTU
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
KOMUNALNYCH (PSZOK)
Gmina Stronie Śląskie informuje, iż od 1 grudnia
2020 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie przy
siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Strachocinie 38c, 57-550 Stronie Śląskie.
PSZOK będzie czynny bez zmian w godzinach:
Poniedziałek, środa, piątek– 11:30 – 15:30,
Wtorek, czwartek – 7:30 – 11:30.
Jednocześnie informujemy Państwa, iż z dniem
30 listopada 2020r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany przy Zakładzie Komunalnym
Sp. z o.o. ul. Dolna 2A w Stroniu Śląskim zostanie
zamknięty.

LIMITY BEZPŁATNEGO
PRZYJMOWANIA ODPADÓW
W PSZOK
Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/178/20 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 września 2020 r. (w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi) zostały wprowadzone roczne limity
bezpłatnie przyjmowanych niektórych odpadów według
wagi. Rodzaje odpadów objętych limitem w PSZOK:
●

odpady budowlane i rozbiórkowe, jednorazowo
w ilości do 1 tony na rok,

●

zużyte opony, jednorazowo do 4 szt. na rok.

klub „SENIOR +”
W stroniu śląskim
Do tej pory nie mieli takiego miejsca. Niedługą porą,
w Strachocinie, w budynku pod numerem 4a gdzie
niegdyś znajdowała się sala gimnastyczna, zostanie
dokonane uroczyste otwarcie Klubu „Senior +”.
Jesień życia nie musi być czasem smutnym, nudnym, czy
upływającym w samotności. W każdym wieku i na

Wiadomości z gminy
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każdym etapie życia potrzebujemy pasji, aktywności,
kontaktu z otwartymi i życzliwymi ludźmi, jednym
słowem powodu dla którego warto żyć!
Między innymi taki cel przyświecał powstaniu Klubu
„Senior +”, którego uruchomienie jest planowane
z początkiem przyszłego roku kalendarzowego.
W ramach dofinansowania Gmina Stronie Śląskie
otrzymała 149 970,45 zł (co stanowi ok. 47,21 %
szacowanych kosztów inwestycji). Koszt całościowy
inwestycji to kwota 317 619,69 zł.
Zadanie zostało realizowane w ramach dofinansowania z
Programu Wieloletniego Senior +, na lata 2015 – 2020,
Edycja 2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i
Polityki Społecznej.
Dofinansowanie
dało możliwość wykonania
remontu elewacji oraz pomieszczeń znajdujących się
wewnątrz budynku i zakup niezbędnego wyposażenia.
Zarówno lokalizacja budynku, powierzchnia, jak i
likwidacja
wcześniej
istniejących
barier
architektonicznych sprawiają, że idealnie nadaje się on
do
wykorzystania
dla
osób
starszych
i niepełnosprawnych.
W Klubie dostępna jest sala ogólna przeznaczona do
zajęć oraz wypoczynku z wygodnymi kanapami, oraz
miejscem gdzie można rozwijać pasje podczas zajęć
rękodzielniczych,
plastycznych
czy
muzycznych,
skorzystać z porad specjalistów wielu dziedzin, spotykać
się i porozmawiać lub po prostu spędzić miło czas.
Do dyspozycji seniorów jest kuchnia z
wyposażeniem, salka rehabilitacyjna wyposażona
akcesoria poprawiające sprawność ruchową i
zachęcająca do aktywności fizycznej. Klub dysponuje
zapleczem sanitarnym przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych.
Klub „Senior +” będzie działał w ramach Ośrodka
Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.
Niebawem rozpocznie się nabór uczestników.
Klubowiczem może być osoba, która jest nieaktywna
zawodowo, ukończyła 60 lat i jest mieszkańcem Gminy
Stronie Śląskie.

Wiadomości z gminy
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Nowa infrastruktura przed Klubem „Senior +”

INWESTYCJE GMINNE
●

Remiza OSP w Stroniu Śląskim, w chwili obecnej
trwają prace odbiorowe, wartość inwestycji 2 997
002,93 zł w całości sfinansowane ze środków
własnych.

●

21 października została odebrana droga w Starej
Morawie, remont drogi na działkach 75/7, 80/5 i
na części działek nr 81 i 49 o długości 553 mb
obejmował:
- wyrównanie i zagęszczenie istniejącej
podbudowy,
- wykonanie nowej nawierzchni mineralnoasfaltowej o łącznej gr. 4 cm i pow. ok 1694 m2,
- wykonanie poboczy gruntowych.
Inwestycja została przeprowadzona z własnych
środków, wartość inwestycji wyniosła 188547,93
zł.

●

Trwa remont chodnika przy ulicy
Stroniu Śląskim o długości 219 mb,
m2, łączna wartość inwestycji to
która w pełni jest finansowana
własnych.

6

Sudeckiej w
pow. ok 449
82410,00 zł,
ze środków

STRACHOCIN—SPOŁECZNIE
Kolejny raz mieszkańcy wsi Strachocin udowadniają,
że nie obce im jest działanie prospołeczne dla dobra
wspólnego. Tym razem mieszkańcy wsparli pracą swoich
rąk i finansowo, działanie Towarzystwa Przyjaciół Doliny
Białej Lądeckiej "Kruszynka" za Starego Gierałtowa, przy
odnowieniu zaniedbanego krzyża pasyjnego. Wsparcia
finansowego udzielili:
„Agroturystyka pod kasztanem", Sołectwo Strachocin,
Paweł Szymaśki ze Strachocina oraz pani Anna
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z Kłodzka była mieszkanka wsi. Natomiast przy pracach
pomagali Jarosław i Paweł Szymańscy oraz państwo
Mudrakowie, którzy wsparli logistycznie działanie
Towarzystwa. Jest to kolejny, piąty obiekt we wsi
odnowiony przez Towarzystwo. We wrześniu br. Ks.
Grzegorz Góra poświęcił odbudowaną kapliczkę, która
znajduje się powyżej wsi, a która została zadedykowana
ofiarom i ocalałym po pandemii koronawirusa.
Koronawirus pochłonął w Polsce już ok 10000 tysięcy
ofiar, czyli więcej niż liczy mieszkańców cała nasza gmina
(około 7000 mieszkańców), jest to memento dla nas
wszystkich w codziennych czynnościach.
Prezes Towarzystwa Makarewicz Mieczysław
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ratujących ludzkie życia.
potrzebują Waszej krwi.

Pacjenci

nadal

bardzo

Najbliższy pobór krwi odbędzie się w autobusie 28
grudnia w poniedziałek. Ponadto można też oddawać
krew w Kłodzku w Punkcie Krwiodawstwa w szpitalu
głównym. Koszty dojazdu są zwracane.
Jacek Matyszkiewicz

Komunikat kierownika ośrodka
pomocy społecznej w stroniu
śląskim
Co słychać w Klubie HDK
„Brylant”
Wreszcie zabrałem się za pisanie. Przez półtora roku
nie napisałem żadnego artykułu do Nowinek Strońskich,
powodem tego nie było opieszałość czy lenistwo lecz
sprawy rodzinne. Od tego miesiąca postanawiam
regularnie pisać co miesiąc.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym,
prosimy mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi
na osoby z otoczenia, które nie są w stanie samodzielnie
zabezpieczyć się przed zimą.
Osoby bezdomne, niepełnosprawne, starsze czy
samotne mogą wymagać wsparcia i pomocy ze strony
rodziny czy instytucji publicznych.
Dlatego zwracamy się z apelem aby wszelkie sygnały
dotyczące osób, które potrzebują pomocy zgłaszać do :

Klub HDK „Brylant” w Stroniu Śląskim jest otwarty ●
na współpracę, działamy nie dla siebie a bezpośrednio
dla krwiodawców dlatego serdecznie zapraszamy inne
kluby,
stowarzyszenia,
harcerzy
czy
fundacje ●
zainteresowanych
naszą
współpracą,
tematyką
honorowego krwiodawstwa oraz tematyką Polskiego ●
Czerwonego Krzyża by sympatycy czy też blisko
mieszkający krwiodawcy mogli podglądać nasze działania
a nawet mogli do nas dołączyć.
Szanowni Państwo! Szanowni krwiodawcy!
Jeżeli nie przebywaliście w ciągu ostatnich 14 dni
poza granicami kraju i nie stwierdziliście u siebie
żadnych objawów przeziębienia, typu kaszel, ból gardła,
podwyższona temperatura ciała itp. zwracamy się do
Was z prośbą o oddawanie krwi. Ze względy na sytuację
epidemiologiczną w Polsce drastycznie spada liczba
donacji a tym samym liczba krwi i jej składników,

Ośrodka Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim telefon 74/8141424 w godzinach od 7.30 do 15.30
w dni robocze,
Straży Miejskiej w Stroniu Śląskim - telefony
74/8143189 ; 600016417,
Komisariatu Policji w Lądku - Zdroju - telefon
74/8146231.
Małgorzata Lech
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim
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ZŁÓŻ OFERTĘ NA PROWADZENIE
REHABILITACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY STRONIE ŚLĄSKIE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim
zaprasza do składania ofert na prowadzenie
rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie w
2021 roku:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie
usług rehabilitacji ruchowej dla mieszkańców Gminy
Stronie Śląskie w ramach wykonywania zadań z zakresu
profilaktyki, w roku 2021 w formie prowadzenia
rehabilitacji ruchowej dla osób dorosłych.
Zajęcia – gimnastyka w wodzie, będą się odbywać na
krytej pływalni, tylko
dla osób pełnoletnich.
Czas trwania jednego
zajęcia to 60 minut 1 x
w tygodniu.
Termin składania ofert
– 10.12.2020 r.
Wszelkie
informacje
dla osób zainteresowanych dostępne są w Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim,
numer telefonu; 74/8141424 oraz na stronie
www.stroniesl.naszops.pl.
Małgorzata Lech
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stroniu Śląskim

LZŚ SIEKIERECZKI NAGRAŁY PŁYTĘ
Gratulacje dla Ludowego Zespołu Śpiewaczego
SIEKIERECZKI za nagranie płyty w ramach jesiennej Listy
Przebojów Radia Wrocław (Fot. Marzena Zawal).

INFORMACJE DLA SENIORÓW
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„WESOŁE PRZEDSZKOLAKI”
W STRONIU ŚLĄSKIM
●

●

●

●

W dniu 14.10.2020 roku w Przedszkolu Miejskim
im. Jana Pawła II obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej – Święto wszystkich pracowników
oświaty. Dzień ten jest uroczyście obchodzony w
instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do
nagradzania wyróżniających się nauczycieli i
pracowników niepedagogicznych. Święto miało na
celu utrwalenie i przypomnienie naszym
podopiecznym jak ważną rolę w życiu ucznia/
przedszkolaka odgrywa nauczyciel - wychowawca.
Co roku jest to upamiętnienie i ,,pielęgnowanie’’
na co dzień zawodu i funkcji pedagogastanowiącego ,,fundament‘’ i
,,podbudowę’’
kształcenia, wychowania młodego człowieka i
obywatela.
W dniu 18.10.2020 roku uroczystą mszą świętą w
kościele uczciliśmy pamięć patrona naszego
przedszkola — Świętego Jana Pawła II - papieża,
Polaka, człowieka o wielkim sercu, którego kochały
miliardy osób na całym świecie. Na zawsze
pozostanie w sercach i wspomnieniach wszystkich
Polaków.
W dniu 20.10.2020 roku nasze przedszkole
odwiedziła pani z Muzeum Filumenistycznego z
Bystrzycy Kłodzkiej. Wizyta odbyła się w ramach
realizacji projektu ,,Latające Muzeum-misja
przedszkolak’’. Spotkanie z pracownikiem
merytorycznym muzeum odbyło się w starszych
grupach przedszkolnych. Dzieciom została ●
przybliżona historia ognia, począwszy od czasów
prehistorycznych do współczesności.

W październiku odbył się w ramach projektu:
„Super bohaterowie o higienę dbają, wirusom w
koronie się nie dają”
II etap konkursu
plastycznego pt. ,,Wirus widziany oczami
dziecka.’’ Koordynatorkami tego projektu były P.
Natalia Gawlas i P. Dorota Śmiertka. Do konkursu
włączyło się Przedszkole ,,Bajlandia’’ w
Bolesławowie.
Wpłynęło
trzydzieści
prac
konkursowych.
Wszystkie
prace
zostały
nagrodzone. Celem projektu było wdrażanie
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edukacji prozdrowotnej, wzbogacanie wiedzy,
nabycie umiejętności, przyzwyczajeń i nawyków
higieniczno-zdrowotnych poprzez motywowanie
do
dbałości
o
zdrowie
jak
również
przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii
koronawirusa
wśród
naszych
małych
podopiecznych.

W dniach 28.10 - 30.10.2020 roku w przedszkolu
odbyło się ,,Pasowanie na przedszkolaka’’. W
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju
rodzice naszych podopiecznych nie mogli
towarzyszyć dzieciom w tej uroczystości. Dzieci
wszystkich grup przedszkolnych przedstawiły
program artystyczny przygotowany wspólnie z
wychowawcami.
Po
uroczystości
na
dzieci ,,czekał’’ słodki poczęstunek. Na pamiątkę
tego ważnego wydarzenia nasi podopieczni
otrzymali medale, dyplomy oraz rożki obfitości
przygotowane przez wychowawców.
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Opracowała Jowita Łętek

Zespół Szkół Samorządowych w
Stroniu Śląskim
AKADEMIA ODKRYWCÓW
Klasa I a ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów
Westerplatte Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu
Śląskim w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiła do
innowacji zatytułowanej „Akademia odkrywców”.
Projekt jest zaplanowany na trzy lata i będzie
realizowany w ramach edukacji przyrodniczej. Innowację
wprowadzono, aby urozmaicić naukę w klasie, a także,
aby wesprzeć chęć poznawania świata przez dzieci.
Nawiązano
kontakt
z
panią
Danielą Guzmán
Torres, która jest dyrektorem Liceo de Musica, w
miejscowości Copiapó w Chile. Dzięki międzynarodowej
współpracy zostanie spełniony główny cel innowacji,
którym jest dostrzeżenie różnic przyrodniczych,
językowych i kulturowych pomiędzy Polską a Chile. We
wrześniu została zorganizowana wideokonferencja z
panią Guzmán Torres, podczas której ustalono szczegóły
współpracy, które wcześniej zostały nakreślone w
programie innowacji, zaakceptowanym przez obie
szkoły. W innowację zaangażowani są nie tylko
wychowawca
i
uczniowie,
ale
także
rodzice, aktywnie pomagający w
przygotowaniach
prezentacji, które później są przekazywane uczniom
szkoły w Copiapó. Do ułatwienia komunikacji i
współpracy, w dużej mierze przyczyniają się tłumacze:
●

●

W
dniu
5.11.2020
roku
odbył
się ,,Międzynarodowy dzień postaci z bajek’’.
Dzięki tak wspaniałej inicjatywie organizatorki
tego wydarzenia P. Doroty Śmiertki, nasze
przedszkolaki mogły ,,przenieść’’ się w świat magii
i czarów przebierając się za swoje ulubione postaci
z bajek. W każdej grupie przedszkolnej odbył się
konkurs na najładniejsze i najbardziej pomysłowe
przebranie. Dzieci otrzymały nagrody i dyplomy.
Dzień przeminął w atmosferze zabawy i radości.
Dzięki organizacji tak wspaniałego dnia mieliśmy
dodatkową okazję aby wpoić dzieciom pozytywne
wartości dobra i zła, ponieważ
bajki mają
charakter edukacyjny.
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Javier Malebrán, Agnieszka Korpyta i Marta Wądrzyk.
Pierwszym wydarzeniem, które zostało włączone
do innowacji było pasowanie na ucznia, które odbyło się
14 października. Nagranie z tego wydarzenia, a także
wizytówki dzieci zostały przygotowane do przesłania do
partnerskiej szkoły.
Jako, że w Chile niedługo rozpocznie się lato, a
dzieci będą miały wakacje, oczekujemy jedynie
prezentacji uczniów z Liceo de Musica i liczymy na
owocną współpracę po ich powrocie do szkoły.
Wychowawczyni klasy I a
Elżbieta Wądrzyk
HIGIENA JAMY USTNEJ
W dniu 13.10.2020 roku klasa 2c wzięła udział w
ogólnopolskim
projekcie
prozdrowotnym
pt.:
„Niesamowity świat higieny ustnej”. Podczas
zajęć uczniowie spotkali się z panią pielęgniarkąIreną
Kolczyńską,
przypomnieli
sobie
zasady
prawidłowego mycia zębów i wykonywali szereg
zadań praktycznych. Jednym z zadań było wykonanie
papierowego modelu szczęki. Dzięki wizualizacji
uczniowie zobaczyli także, w jaki sposób dochodzi do
próchnicy.
●

WIZYTA W HOTELU STRONIE
Uczniowie
klas
technikum
mieli
przyjemność uczestniczyć
w pokazie kulinarnym
Artura Musztyfagi, który odbył się w Hotelu Stronie. Było
pysznie, smacznie, słodko i zdrowo . Dziękujemy !
●
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
W dniu 14.10.2020 roku w Zespole Szkół
Samorządowych odbyły się obchody Dnia Edukacji
Narodowej. W związku
z zaistniałą sytuacją
pandemiczną uroczystość nie miała charakteru
oficjalnego. Wszystkie klasy miały zajęcia warsztatowe
ze swoimi wychowawcami.
Temat przewodni w klasach II-VI to „Poznaj patrona
Szkoły – Bohaterów Westerplatte” .
Natomiast klasy starsze „Rocznik 1920-1921 – stulecie
Pokolenia Kolumbów”.
Uczniowie
klas
pierwszych
wzięli
udział
w uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów
na
Uczniów Szkoły Podstawowej.
Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała,
że w uroczystości uczestniczyli obok pierwszoklasistów
wychowawcy i wicedyrektor Pani Barbara Śmiłowska.
●
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Obecna sytuacja pandemiczna spowodowała
również, iż tegoroczne obchody Narodowego Święta
Niepodległości uczczono, bez uroczystej akademii. CETiK
za pomocą portalu społecznościowego udostępniło filmy
z nagraniami pieśni patriotycznych. Wśród nagrań był
występ uczniów naszej szkoły. Trzecioklasiści odśpiewali
"Przybyli ułani pod okienko" oraz "Pierwszą kadrową",
występ dopełniła gra na instrumentach uczennic
Dominiki Śmiłowskiej, Amelii Felusiak i Julii Bałys.
●

PROJEKT „MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK”
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu
„Mała książka – wielki człowiek” adresowanego do
uczniów klas pierwszych. Projekt organizowany jest
przez Instytut Książki w Krakowie. Jego celem jest
popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.
Uczniowie otrzymają Wyprawki Czytelnicze, w których
skład wchodzą książki oraz materiały edukacyjne dla
rodziców.
●
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,,Odkrywanie muzycznych
talentów w Stroniu Śląskim"
Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury po raz
kolejny uzyskało dofinasowanie z Gminy Stronie Śląskie,
z funduszy przeznaczonych na profilaktykę walki z
uzależnieniami. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup
instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „MINI
BAND” działającej przy CETiK-u pod kierownictwem pana
Piotra Szczepanka.
Celem projektu jest przede wszystkim
kontynuacja poprzedniego przedsięwzięcia pn. ,,Aktywna
Muzyczna Młodzież w Stroniu", który mówił o
wzmocnieniu i kultywowaniu tradycji muzycznych wśród
mieszkańców poprzez zakup instrumentów muzycznych
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Mini Band” w celu jej
powiększenia. Dzięki realizacji poprzedniego projektu cel
został osiągnięty i orkiestra się rozrosła. W związku z
czym niezbędne jest zakupienie nowych instrumentów.
Dzięki realizacji tegorocznego zadania nastąpi
ożywienie i wzrost aktywności społecznej mieszkańców,
a w szczególności młodzieży z terenu Gminy Stronie
Śląskie.
Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży jest
powszechnie znany w obecnych czasach. Uzależnienia są
jednym z największych zagrożeń współczesności.
Przyczyn upatrywać należy, między innymi w
gwałtownych przemianach, jakie zaszły w ostatnich
latach. Zmiany kulturowe doprowadziły do erozji
systemu wartości etycznych i norm moralnych a to
pociągnęło za sobą lawinowy wzrost osób sięgających po
środki psychoaktywne. Obserwujemy gwałtowny wzrost
liczby osób uzależnionych, a dotyka to głównie dzieci i
młodzieży. Młodzi ludzie, szczególnie u progu dorastania
podejmują wiele różnorodnych, niekiedy zupełnie
nowych dla nich zachowań, są podatni na różne
„nowinki” – często szkodliwe dla ich zdrowia. Na
przykład zaczynają eksperymentować z używkami.
W związku z powyższym doposażenie w nowe
instrumenty Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Mini Band”
pozwoli zwiększyć skład zespołu o nowe osoby,
zwiększyć jakość funkcjonowania, a co za tym idzie
zapewnić dzieciom i młodzieży konstruktywne spędzanie
wolnego
czasu.
Istnieje
bardzo
duże
prawdopodobieństwo, że te działania zmniejszą ryzyko
sięgania po używki.
W ramach zadania zostały zakupiony następujący
sprzęt:
●
●
●

Trąbka z futerałem, marka Thomann Tr200 – 1 szt.
Statyw do puzonu, marka Boston STROST-22 – 2
szt.
Flet poprzeczny, marka Roy Benson FL 402E2 – 1
szt.

WIADOMOŚCI Z CETIK-U
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
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Puzon tenorowy z futerałem, marka Startone
SSL45 – 1 szt.
Puzon tenorowy z futerałem, marka Bach TB503B
706045 – 1 szt.
Perkusja Pearl Export EXX20 +Zildijan kpl. PlanetZ
– 1 komplet
Saksofon altowy z futerałem, marka Roy Benson
AS302 – 3 szt.
Saksofon tenorowy z futerałem, marka Roy
Benson ts202 – 3 szt.
Talerze marszowe Marka Piste PST 3 14' – 1
komplet
Bęben marszowy z nosidłem, marka Hayman
24x12 – 1 szt.
Werbel z nosidłem 14x12, marka Hayman - 1 szt.
Werbel z nosidłem 14x 5,5, marka Hayman – 1 szt.
Statyw do saksofonu, Roxtone gs011 – 3 szt.
Róg myśliwski, marka Roy Benson hh101 – 3 szt.
Stroiki do saksofonu altowego, marka Juno rozm.2
– 10 szt.
Stroiki do saksofonu tenorowego, marka Juno
rozm.2 – 10 szt.
Oliwa do tłoków, marka La Tromba T1 – 10 szt.
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Oliwa do puzonu, marka La Tromba P3 – 5 szt.
Statyw pod bęben marszowy, marka Gewa 893400
– 1 szt.
Pałki perkusyjne, marka Moboog 5A – 10 szt.
Stołek do perkusji, marka AMBRA AM-91 – 1 szt.
Pulpity do nut – 10 szt.

Prace konkursowe
miejsca pierwsze

Wartość projektu wyniosła 30.000,00 zł

Natalia Gancarz
Koordynator projektu

Konkurs na wieniec
adwentowy
Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu
Śląskim zorganizowało konkurs rodzinny na „Wieniec
Adwentowy”. Ze względu na sytuację epidemiczną
konkurs został zorganizowany w formie zdalnej. Zdjęcia
wykonanych prac zostały przysłane pocztą elektroniczną,
bądź na Messengera CETiK.
Wpłynęło 16 prac. Cechą jaką odróżnia Wieniec
Adwentowy od innych Wieńców jest fakt posiadania 4
świeczek. W zawiązku z powyższym pierwsze miejsce w
w/w konkursie zajęli:
●
Klara Stocka lat 4 z mamą,
●
Natalia Kordyjaczna lat 10,
●
Ania Sienkiewicz lat 10 z mamą,
●
Mateusz Gancarz lat 12 z siostrą.
Drugie miejsce zajęli:
●
Marcel Mętel lat 7 z mamą,
●
Nikodem Żylak lat 7 z mamą,
●
Oliwia Kus lat 6 z mamą,
●
Aleksander Kuziel lat 4 z mamą,
●
Bartosz Zamojski lat 5 z mamą,
●
Dorota Cieślak lat 6 z mamą,
●
Hania Derwińska lat 2 z mamą i tatą,
●
Hania Gałosz lat 5 z mamą,
●
Lena Wilczek lat 6 i Szymon Wilczek lat 12 z mamą,
●
Zosia Hatalska lat 2,5 z babcią,
●
Aleksy Misiewicz lat 6 z mamą,
●
Oliwia Witkowska lat 9 i Patryk Witkowski lat 5 z
mamą,
●
Filip Kolus lat 7 z mamą.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do
udziału w kolejnych konkursach.
Natalia Gancarz
CETiK

Prace konkursowe
miejsca drugie
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Dane kontaktowe do Radnych VIII kadencji Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
Gulij Dariusz
tel: 604 635 538
Balicki Marek
marek-balicki@wp.pl
Bora Szymon
szymonbora29@interia.pl
Brzezicka Krystyna
tel: 691 816 479
Dobrowolski Stanisław tel. 604 993 745
Chmurzyński Marek
tel: 667 884 551 radny@wp.pl
Erdmański Tomasz
tel: 720 721 517
radny.tomasz.erdmanski@gmail.com
Janiszewska Gabriela tel: 697 278 572
gabriela_janiszewska@interia.pl
Kujawiak Krzysztof
tel: 794 989 555 kkujawiak@interia.pl
Laskowska Magdalena tel: 575 780 427 magdalg@interia.pl
Pakuła Zdzisław
tel: 609 142 133
Ryczek Wiesław
tel: 661 204 395
Serafin Jacek
tel: 602 450 823 jacekserafin75@wp.pl
Sławik Remigiusz
remigiuszslawik@gmail.com
Wiktor Ryszard
tel: 601 259 900, 74 8141 552
ryszardwiktor@vp.pl

Uwaga!!! Zmiana organizacji ruchu.
Ścieżka rowerowa przy drodze do Zalewu w Starej
Morawie została częściowo zlikwidowana.
Na odcinku jezdni od przejścia dla pieszych za
stadionem do wysokości suchego zbiornika
obowiązuje ruch dwukierunkowy.
Zmiana nastąpiła w zeszły piątek (20.11.2020 r.),
więc uważajcie na siebie.
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Apel Burmistrza Stronia
Śląskiego i Rady Miejskiej
Stronia Śląskiego
Burmistrz Stronia Śląskiego Pan Dariusz
Chromiec wystosował apel do Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia przez Radę
Ministrów ograniczeń związanych z funkcjonowaniem
branży turystycznej w sezonie zimowym 2020/2021.
W swoim wystąpieniu burmistrz podniósł również, że
skumulowanie do 14 dni ferii zimowych na terenie
całego kraju spowoduje w istocie zamknięcie
ośrodków sportów zimowych. Tym samym sezon, w
którym większość przedsiębiorców z branży
turystycznej osiąga największe dochody, zostanie
spisany na straty. Burmistrz wniósł o zajęcie
jednoznacznego stanowiska rządu, w jaki sposób
zabezpieczone zostaną interesy gmin górskich, a także
lokalnych
przedsiębiorców
w
związku
z
wprowadzonymi
obostrzeniami
dotyczącymi
funkcjonowania branży turystycznej.
W tym przedmiocie głos zabrała również Rada
Miejska Stronia Śląskiego. Podczas sesji w dniu 30
listopada br. rada jednogłośnie przyjęła apel
skierowany do Rady Ministrów w sprawie
zrewidowania decyzji dotyczącej wprowadzenia
obostrzeń dla branży turystycznej, gastronomicznej i
hotelarskiej w sezonie zimowym 2020/2021. Zdaniem
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego wprowadzone
obostrzenia, w postaci skumulowania ferii zimowych
w jednym terminie i ograniczenie funkcjonowania
obiektów noclegowych i gastronomii w sezonie
zimowym 2020/2021 spowoduje ekonomiczne
pogrążenie przedsiębiorców działających w branży
turystycznej, miejscowości turystycznych i wreszcie
pozbawienie źródła utrzymania tysięcy rodzin
pracujących w tym sektorze gospodarki.

FUNDUSZE SOŁECKIE
SZANSĄ DLA WSI
Zachęcamy i zapraszamy nasze Sołectwa do
udziału w ogłoszonym, ogólnopolskim konkursie na
najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego.
W konkursie może wziąć udział każde sołectwo,
które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt
sfinansowany z funduszu sołeckiego. Na laureatów czekają
nagrody finansowe, dyplomy a dla zwycięzcy dodatkowo
statuetka „Sołecka NIKE”. Termin składania zgłoszenia
poprzez formularz do 8 lutego 2021 r. (decyduje data
stempla
pocztowego).
Informacja
na
stronie:
www.funduszsolecki.eu, www.kss.org.pl.

BURMISTRZ STRONIA ŚLĄSKIEGO do odwołania wstrzymuje
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków - skargi i wnioski
prosimy składać wyłącznie na piśmie.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ Ryszard Wiktor
informuje, że do odwołania zawiesza działalność biura
zlokalizowanego w Stroniu Śląskim przy ul. Żeromskiego 6 B
(piwnica) oraz do odwołania zawiesza przyjmowanie
interesantów we wtorki w Urzędzie Miejskim w Stroniu
Śląskim.
BEZPŁATNE PORADY ZUS
W dniach 5 GRUDNIA 2020 r. i 9 STYCZNIA 2021 r. w godz.
10.00-11.00 Radni Rady Miejskiej Stronia Śląskiego S.
DOBROWOLSKI, W. RYCZEK, G. JANISZEWSKA, K. BRZEZICKA,
M. LASKOWSKA, Z. PAKUŁA, R. WIKTOR, J. SERAFIN organizują
bezpłatnie, podstawowe informacje z zakresu ZUS (świadczenia
ZUS-owskie) w Biurze Radnego ul. Żeromskiego 6 B w Stroniu
Śląskim. Obowiązkowo w maseczkach.
BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
Bezpłatne porady prawne od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-12.00 przy ul. Zielonej 5 w Stroniu Śląskim.
Nr kontaktowy do punktu: 533 379 675.
BIURO RADNYCH
Magdalena Laskowska (575 780 427), Wiesław Ryczek
(661 204 395) i Zdzisław Pakuła (609 142 133), z przykrością
informują, że z powodu zagrożenia epidemicznego w
miesiącach GRUDNIU 2020 r. i STYCZNIU 2021 r. nie będą
organizowane spotkania w sprawach samorządowych w biurze
Radnych przy ul. Morawka 31 (przychodnia zdrowia obok Apteki
Słoneczna). Z Radnymi można kontaktować się telefonicznie.
Magdalena Laskowska - 575 780 427, Wiesław Ryczek - 661
204 395, Zdzisław Pakuła - 609 142 133.

Redakcja informuje, że biuletyn samorządowy Gminy
Stronie Śląskie „Nowinki Strońskie” jest dostępny również
na stronie internetowej pod adresem www.stronie.pl →
zakładka „aktualności”→ zakładka „Nowinki Strońskie” Biuletyn Samorządowy.
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Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów,
zmiany
tytułów,
czy
podtytułów
i poprawek stylistycznych oraz odrzucania nadesłanych
materiałów zgodnie z uchwałą nr XIV/90/15 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 października 2015 r.
Nadesłany materiał winien cechować się rzeczowym
stylem, zwięzłym językiem oraz precyzyjnym i logicznym
wywodem myślowym.
Prosimy przesyłać artykuły najpóźniej do 15 dnia każdego
miesiąca na adres e-mail: it.kultura@stronie.pl lub
dostarczyć osobiście. Materiał dostarczony po tym
terminie nie będzie opublikowany
w
bieżącym
numerze Nowinek Strońskich.

