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Szanowni Mieszkańcy Gminy Stoszowice,
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Gminy
Stoszowice, zawierający spis informacji i wydarzeń z kilku ostatnich miesięcy. Jeszcze nie tak dawno myśląc o rozpoczętym 2022 roku, wszyscy mieliśmy nadzieję na jak najszybszy powrót normalności – cofnięcie się pandemii,
stabilizację gospodarczą – i tego, co było naszym udziałem przed 2-3 latami.
Jednak 24 lutego wszystko stanęło na głowie. Do końca chcieliśmy wierzyć,
że w XXI wieku, w nowoczesnej Europie, niemożliwy jest wybuch wojny
i to na tak niespotykaną od dziesięcioleci skalę. Rozmach działań wojennych,
brutalność i bestialstwo atakujących Ukrainę Rosjan przerażają każdego…
Od ponad miesiąca na oczach całego świata rozgrywa się dramat. Nasza gmina,
podobnie jak cała Polska, również solidaryzuje się z Ukrainą. Za nami posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz spotkania w zakresie pomocy i zasad zakwaterowania uchodźców przybywających z Ukrainy.
Gmina Stoszowice, zgodnie z decyzją wojewody, zgłosiła gotowość do zorganizowania miejsc tymczasowego pobytu dla uchodźców – w świetlicy wiejskiej w Rudnicy. Utworzyliśmy tam punkt liczący 40 miejsc noclegowych.
Już 27 lutego br. uruchomiliśmy punkt pomocy humanitarnej dla uchodźców w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach, gdzie mieszkańcy ochoczo dzielili się darami żywnościowymi, higienicznymi czy wyposażeniem do przygotowywanych miejsc lokacji. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej działamy, aby umożliwić uchodźcom powrót do normalnego życia. Wszystkich
chętnych do zaangażowania się w pomoc prosimy o kontakt. Więcej szczegółów na temat możliwości oraz form wsparcia znajdziecie Państwo na łamach naszego biuletynu. Jednocześnie dziękuję wszystkim Mieszkańcom za zaangażowanie i chęć niesienia pomocy, które można było dostrzec już w pierwszych
dniach inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Nikt nie wie, ile ta sytuacja potrwa. Póki co pomagajmy, ile możemy.
My ze swojej strony również deklarujemy wsparcie, poradę, pomoc. Zawsze można do nas przyjść, napisać, zadzwonić. Ostatnie tygodnie pokazują nam, że Mieszkańcy Gminy Stoszowice, potrafią wspólnie działać i angażować się na rzecz niesienia
pomocy innym. Bez względu na to, kto i w czym potrzebuje pomocy, wszyscy jesteście gotowi do działania. To bardzo budujące i motywujące, że mogę pracować dla tak wyjątkowych ludzi. Bardzo Wam za to dziękuję.
Wraz z wiosną tempa nabrały gminne inwestycje. Pomimo gwałtownie rosnących kosztów materiałów i usług, pandemii i sytuacji międzynarodowej realizujemy zadania infrastrukturalne z zakresu społecznego, turystycznego czy sportowego.
Końca dobiega budowa inkubatora przedsiębiorczości w Budzowie. W maju oddamy do użytku obiekt, w którym już dzisiaj
pierwsi przedsiębiorcy chcą lokować swoje firmy. Kolejnym, ważnym zadaniem jest budowa boiska wielofunkcyjnego
w Grodziszczu, które poprawi komfort uczniów naszej szkoły, ale również podniesie poziom bazy sportowej w gminie – obiekt
będzie ogólnodostępny. Także w Grodziszczu zrealizowaliśmy II etap budowy alejek spacerowych w parku. Wartość prac, które
zostały wykonane w parku to niemal milion złotych. Mam nadzieję, że nie tylko widzą Państwo efekt zainwestowanych pieniędzy, ale również korzystają z nowej infrastruktury.
W maju rozpoczynamy postępowania przetargowe na przebudowę kolejnych dróg gminnych m.in. w Mikołajowie, Stoszowicach, Przedborowej i Grodziszczu. Aktualnie trwa postępowanie na przebudowę pomieszczeń byłej szkoły w Stoszowicach.
Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zacznie funkcjonować tam długo planowana strzelnica sportowa oraz zmodernizowana
sala gimnastyczna. Obiekt znów będzie służył mieszkańcom, idealnie wpasowując się w dzisiejsze potrzeby.
W marcu w Twierdzy Srebrna Góra miał miejsce historyczny moment – przy udziale Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Cezarego Przybylskiego oraz wielu znamienitych gości odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, jako oficjalne rozpoczęcie 45-milionowych inwestycji. To, że ta historia dzieje się na naszych oczach, jest dla nas wielkim wyróżnieniem
i mocą napędową do działania. Dziękuję wszystkim, którzy angażują się wraz z nami w los naszego Pomnika Historii - unikatowego obiektu na skalę europejską.
Wydarzenia ostatniego czasu pokazują, że nasze plany i dążenie do wyznaczonych celów w jednej chwili mogą stać się nieistotne. Cieszmy się więc, że możemy sobie pozwolić na prozę życia i zajmowanie się przyziemnymi sprawami. Nieocenionym
wsparciem dla gminy w realizacji wielu takich przedsięwzięć są sołtysi, którzy w marcu obchodzą swoje święto. Dlatego z tego
miejsca dziękuję Państwu za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszych sołectw oraz działania przeprowadzone na rzecz
Mieszkańców. Jednocześnie życzę wytrwałości i wielu sukcesów w dalszej działalności sołeckiej oraz satysfakcji i nieustannych powodów do dumy.
Przed nami Święta Wielkiej Nocy – życzę Państwu, aby upłynęły w rodzinnej atmosferze. Życzę również zdrowia i spokoju,
tak potrzebnych nam w obecnych czasach.

Paweł Gancarz
Wójt Gminy Stoszowice
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Informacja o sytuacji związanej z uchodźcami z Ukrainy
Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie 24 lutego 2022 roku, Polacy, w tym również mieszkańcy naszej gminy, masowo ruszyli
z pomocą poszkodowanym. Po żywiołowym obywatelskim zrywie, dalsze działania wspierające ofiary działań wojennych systematyzują się. Wszystkich zainteresowanych pomocą w zakresie wsparcia Ukraińców, prosimy o bezpośredni kontakt i ścisłą
współpracę z Gminą Stoszowice.
Pomoc ofiarom wojny za naszą wschodnią granicą od pierwszych chwil okupacji zainicjowały i aktywnie prowadziły zarówno
osoby prywatne, jak i firmy, organizacje pozarządowe, a także instytucje. Gmina Stoszowice już od pierwszych dni działań wojennych uruchomiła punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla poszkodowanych, a także rozpoczęła przygotowywanie miejsc lokacji
dla osób uciekających przed wojną. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na terenie naszej gminy przebywa
blisko 200 osób, ulokowanych zarówno u osób prywatnych, jak i w naszym punkcie recepcyjnym w świetlicy wiejskiej w Rudnicy.
Dzięki sprawnie zorganizowanym zbiórkom wspólnymi siłami przygotowywaliśmy kolejne miejsca dla naszych sąsiadów.
Wraz z rozpoczęciem procedury składania wniosków o nadanie numeru PESEL, zorganizowaliśmy bezpłatną usługę fotograficzną
oraz tłumacza, który pomagał w wypełnieniu wniosków. Z tej formy pomocy skorzystało ponad 100 osób.
Konflikt zbrojny trwa, a sytuacja uchodźców nadal jest trudna. Informujemy, że w świetlicy wiejskiej w Stoszowicach ciągle przyjmujemy żywność oraz środki higieniczne, przekazywane na bieżąco uchodźcom. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku,
w godz. 16:00 - 18:00.
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Jednocześnie prosimy, aby:

- ZGŁASZAĆ PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW przez prywatne osoby: Wojewoda Dolnośląski obliguje nas wszystkich do tego, aby rejestrować przyjazdy – nie tylko w punktach recepcyjnych, lecz także raportować dalszy pobyt uchodźców na terenie Polski, w tym
także na terenie Gminy Stoszowice. Nie chodzi tu o dane wrażliwe przyjezdnych, a jedynie o LICZBĘ UCHODŹCÓW Z UKRAINY
przebywających na terenie Polski, zarówno w prywatnych domach, jak i w zorganizowanych miejscach kwaterunku;
- ZGŁASZAĆ ZAMIAR PRZYJĘCIA UCHODŹCÓW Z UKRAINY – prosimy o kontakt tych z Państwa, którzy planują zaopiekować się
uchodźcami z Ukrainy, dając im schronienie i utrzymanie na terenie własnych posesji czy nieruchomości – prosimy jedynie
o SZACUNKOWĄ LICZBĘ OSÓB, które planujecie Państwo przyjąć pod swój dach. Decyzją rządu osoby, które zechcą przyjąć
uchodźców z Ukrainy do swojego domu, będą mogły otrzymać dzienną rekompensatę w wysokości 40 zł za osobę. Apelujemy również o to, by lokacja uchodźców nie odbywała się w sposób pozainstytucjonalny - wbrew pozorom nie pomaga to ani
uchodźcom, ani samym przyjmującym;
- ROZPOZNAĆ POTRZEBY GOŚCI Z UKRAINY: jakich produktów im brakuje, z jakich usług publicznych (np. opieka medyczna,
socjalna, edukacyjna i inne) chcieliby skorzystać. Wówczas wspólnie uda się nam skoordynować działania. Na bieżąco prowadzone są zbiórki żywności, ubrań, środków czystości i materiałów higienicznych – w związku z tym możemy celować z pomocą
inieodpłatnie udostępniać konkretne produkty.
W celu koordynacji pomocy uchodźcom z Ukrainy na terenie gminy Stoszowice, prosimy o kontakt:
Urzędem Gminy Stoszowice pod nr. tel.: 502 459 933 lub Ośrodkiem Opieki Społecznej w Stoszowicach tel.: 607 109 881.
Jednocześnie informujemy, że jest możliwość przekazania darowizn finansowych.
Środki w dowolnej kwocie można wpłacać na konto o numerze
14 9533 1014 2003 0000 0185 0006 z dopiskiem Pomoc dla Ukrainy.
Za zebrane środki zostanie zakupiony najpotrzebniejszy asortyment, zgodny z aktualnym zapotrzebowaniem,
który trafi do uchodźców.

Nasi druhowie z misją pomocy na granicy polsko-ukraińskiej
Będąc z dala od granicy polsko-ukraińskiej możemy sobie tylko wyobrażać, jak wygląda sytuacja naszych sąsiadów uciekających przed wojną. O tym,
że jest ona krytyczna, przekonali się druhowie OSP Lutomierz i OSP Grodziszcze. Przez kilka dni byli wsparciem dla tamtejszych służb z Gminy Ustrzyki
Dolne w koordynowaniu działań przy przekraczaniu granic na przejściu Krościenko – Smolnica, gdzie, jak setki innych ludzi dobrej woli z wielu krajów,
nieśli pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Dziękujemy Andrzejowi Pasternakowi, Łukaszowi Deptuchowi, Michałowi Wójciakowi, Pawłowi
Guczwińskiemu i Mateuszowi Capucie za wsparcie i pomoc na pierwszej linii kryzysu migracyjnego.
To nie jedyny akt pomocy ze strony naszych strażaków. Druhowie naszych jednostek czynnie włączyli się w zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla
dotkniętych wojną mieszkańców Ukrainy. Po apelu komendanta głównego KG PSP ochotnicy przekazali sprzęt strażacki i wyposażenie bojowe, które
przekazane zostało ukraińskim kolegom walczącym ze skutkami wojny.
Ochotnikom gratulujemy postawy! Kolejny raz pokazaliście, że zawsze można na Was liczyć. Dziękujemy!
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Odbudowa zabytkowego pawilonu w Grodziszczu
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5 stycznia w obecności inspektora WUOZ del. Wałbrzych Jędrzeja Musiała, wójta Gminy Stoszowice Pawła Gancarza, przewodniczącego Rady Gminy
Stoszowice Marcina Józefiaka oraz sołtysa Grodziszcza Piotra Sawickiego, dokonano odbioru końcowego zadania pn: „Odbudowa pawilonu przy wieży
widokowej w Grodziszczu”. Ostatni etap prac związanych z rewitalizacją tego obiektu obejmował m.in. odbudowę więźby dachowej z pokryciem dachu,
roboty tynkarskie, wykonanie stolarki okiennej wraz z odbudową posadzek. Zadanie o wartości 280 tys. zł zostało zrealizowane przy udziale środków
zewnętrznych w wysokości 250 tys. zł, pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego oraz RFIL-u dla gmin górskich. Wykonawcą prac była „Firma Ogólnobudowlana Twój Dom” Krystyny i Dariusza Majkrzaków z Grodziszcza, przy zaangażowaniu i współpracy z inspektorem nadzoru Grzegorzem Papiernikiem
oraz kierownikiem robót Zdzisławem Bielem. Od 2018 roku gmina sukcesywnie przeprowadzała kolejne etapy odbudowy zdewastowanego obiektu.
Łączny koszt rewitalizacji zabytku wyniósł 411 800zł, przy środkach zewnętrznych pozyskanych w wysokości 341 300 zł.

Promocji nigdy za wiele
Początek roku wiąże się z organizacją targów turystycznych, w których
przedstawiciele Twierdzy Srebrna Góra zawsze biorą czynny udział. Zanim
sezon turystyczny ruszy na dobre, prezentowali naszą ofertę w Katowicach
na Targach Turystyki GLOBalnie oraz we Wrocławiu na Międzynarodowych
Targach Turystycznych.
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Kapsuła czasu na Twierdzy Srebrna Góry zakopana
9 marca na Twierdzy Srebrna Góra miało miejsce historyczne wydarzenie - wmurowanie kamienia węgielnego - kapsuły czasu, upamiętniające rozpoczęcie
inwestycji o wartości 45 milionów złotych. To, że taki wyjątkowy obiekt, jakim jest Twierdza Srebrna Góra, znajduje się na terenie naszej gminy, jest dla nas
wielką nobilitacją. Fakt, że tak wiele osób to dostrzega i ze wszystkich sił dba o jej rozwój, cieszy i jest mocą napędową do podejmowania kolejnych wyzwań!
Wsparcie finansowe, wsparcie merytoryczne, realizacja projektów za to wszystko serdeczne podziękowania składamy Cezaremu Przybylskiemu - Marszałkowi
Województwa Dolnośląskiego, Prezes Twierdzy Emilii Pawnuk, kierownikowi ds. prac remontowo- konserwatorskich Grzegorzowi Basińskiemu, Skarbnikowi
gminy Stoszowice Katarzynie Ruszkowskiej, firmie INVENI z Andrzejem Domańskim na czele oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego Bartoszowi Żmudzie.
Historia dzieje się na naszych oczach, a realizacja rozpoczętych projektów wyniesie nasz obiekt na piedestał areny europejskiej - mówi Paweł Gancarz Wójt
Gminy Stoszowice
Aktualnie na terenie twierdzy pracują trzy ekipy budowlane, każda odpowiedzialna za inne zadanie. Wiele się dzieje, mnóstwo zmian jest już widocznych, tony gruzu wywieziono z wnętrza twierdzy. Najbardziej spektakularnym elementem prowadzonych prac będzie rekonstrukcja największego mostu
z obronną częścią zwodzoną, wysokiego na 12,5 metra, zbudowanego z drewna modrzewiowego o przekroju belek 32x32, a także mostek widokowy
zawieszony w powietrzu na 29 metrach nad fosą. Dopiero po budowie tego mostu będzie można przejechać ciężkim sprzętem przez Bastion Górny i
ruszyć z dalszymi pracami. Poza konstrukcjami mostów, odbudowane zostaną dekoracyjne bramy Bastionu Górnego, Fortu Rogowego, Kawaliera i przylegające mury.
Dzięki realizacji projektu w kwietniu 2024 roku udostępnione zostanie 100 proc. nowej trasy zwiedzania bogatej w różnego rodzaju atrakcje dla osób
w każdym wieku. Powstaną tu m.in. trzy punkty widokowe na niemal wszystkie pasma górskie Sudetów Środkowych. Co równie istotne, do tarasów oraz
podziemnych kazamat zapewniony zostanie dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Tematem przewodnim planowanych ekspozycji na terenie otwartym i w kazamatach jest - jak 250 lat temu zbudowano Twierdzę w Srebrnej Górze. Cały
program i atrakcje będą dostosowane dla każdej grupy wiekowej, również dla najmłodszych, a nawet rodzin m.in. przez tzw. glamping, czyli nocleg w historycznych warunkach, czy forteczną strefę zabaw dla dzieci - mówi Paweł Gancarz Wójt Gminy Stoszowice
Lazaret Bastionu Górnego stanie się salą wielofunkcyjną, gdzie będą odbywały się warsztaty rzemieślnicze, pokazy, wystawy czasowe, konferencje
oraz imprezy kulturalne - to właśnie będzie działo się cały rok w tych klimatycznych wnętrzach dawnego szpitala Twierdzy. Elewacja Lazaretu Bastionu
Górnego odzyska także kamienne lico oraz izolacje przeciwwodne. Do lipca 2023 roku Kawalier i Lazaret Bastionu Górnego będą posiadały stolarkę
okienną i drzwiową, ogrzewanie, wentylację, toalety i podziemne połączenie przechodzące przez dawny browar i studnię głębokości 55 m. W odgruzowanej fosie Lazaretu będzie można uczestniczyć w pokazach dawnych technik wznoszenia konstrukcji mostowych.
Kawalier zamieni się w miejsce nauki i rozrywki. W ramach projektu powstaną tu makiety, dioramy, ogromny stół multimedialny i sala kinowa.Wszystkozwiązane będzie z tematem przewodnim - jak 250 lat temu zbudowano Twierdzę w Srebrnej Górze, drugą największa górską twierdzę w Europie.
Twierdza Srebrna Góra od 2004 roku jest Pomnikiem Historii. Znalazła się wówczas w elitarnym gronie 30 takich obiektów w skali kraju (dziś jest ich
już ponad 100). Od tamtego czasu twierdza powoli, ale sukcesywnie jest remontowana. Dotychczas z różnych źródeł w obiekt zainwestowano około
20 mln zł, aby zatrzymać stan katastrofy budowlanej. Dzięki obecnemu dofinansowaniu, będzie wykonany dwukrotnie większy zakres robót niż przez
minione 20 lat i przede wszystkim nie będą to prace, które zabezpieczą obiekt dla następnych pokoleń, ale spowodują otwarcie nowych powierzchni
dla zwiedzających.

Na projekt pn. Rewitalizacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych i niedostępnych części Pomnika Historii
Twierdzy Srebrna Góra spółka otrzymała rekordowe dofinansowanie z Funduszy Norweskich w kwocie ponad 15 mln zł.
Wartość projektu oscyluje na blisko 22 mln zł.
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Inkubator w Budzowie
Dobiega końca budowa inkubatora przedsiębiorczości w miejscowości Budzów. Nowoczesny budynek o powierzchni niemal 800 m2 powstaje z myślą
o startupach oraz małych i średnich firmach. Jest to pierwszy inkubator utworzony na terenach wiejskich w powiecie ząbkowickim.
Zakończono już prace o charakterze budowlanym, w pomieszczeniach są już posadzki i wykładziny, finalizowane są prace związane z instalacją klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach. Wraz z pojawieniem się cieplejszych dni wykonano prace porządkowe wokół budynku oraz aranżację zieleni.
Ostatnim etapem będzie zaopatrzenie obiektu w niezbędne meble, urządzenia i wyposażenie. Końcem marca rozpoczęto odbiory prac m.in. przez Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Państwową Straż Pożarną w Ząbkowicach Śląskich.
Do dyspozycji najemców będzie 15 lokali gotowych do użytkowania przez młode, innowacyjne firmy. Końcem roku został opracowany regulamin wynajmowania lokali i pomimo że obiekt jeszcze nie został oddany do użytku, chętnych nie brakuje. Pierwsze 6 firm już złożyło stosowne wnioski i od 2 maja
br. będą rezydentami naszego inkubatora.
W budynku Inkubatora Przedsiębiorczości przygotowano pomieszczenie, które pozwoli zorganizować udaną konferencję, szkolenie lub spotkanie biznesowe. Niebawem zostanie zaprezentowana szczegółowa oferta dla klientów Inkubatora oraz nowoczesna strona internetowa.
Budynek powstaje z zastosowaniem innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań. Na dachu zamontowane zostały panele fotowoltaiczne, co sprawia,
że budynek jest również ekonomiczny. To przykład nowoczesnego budownictwa, którego do tej pory nie mieliśmy w obiektach użyteczności publicznej.
W perspektywie ocieplania się klimatu ma to dodatkową wartość.
Do podstawowych celów działania Inkubatora należy:
• wspieranie rozwoju gospodarczego i lokalnego rynku pracy,
• promocja gospodarcza gminy Stoszowice,
• edukacja ekonomiczna i promowanie postaw przedsiębiorczych,
• współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Realizowany projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
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Budowa boiska sportowego w Grodziszczu
Początkiem lutego rozpoczęły się prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Grodziszczu. Wykonawca – firma PHU GAWLIK z Oświęcimia, dokonał pomiarów geodezyjnych i rozpoczął prace ziemne, w głównej mierze polegające na wytyczeniu boiska, wykonaniu drenażu i odwodnienia, a także wytyczeniu miejsca na bieżnię do skoku w dal.
W ramach zadania powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe z bieżnią do skoku w dal o nawierzchni tartanowej, z piłkochwytami i ogrodzeniem, przystosowane do gry w piłkę nożną i ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa ziemnego.
Planowo prace mają zakończyć się w czerwcu tego roku, a koszt zadania wyniesie około 900 tys. zł.
Myślę, że mieszkańcy, ale przede wszystkim uczniowie będą bardzo zadowoleni. Z boiska będzie można korzystać także poza godzinami pracy szkoły. Ta inwestycja poprawi również jakość bazy sportowej na terenie Gminy Stoszowice – mówi Paweł Gancarz, wójt gminy.
Mamy nadzieję, że pogoda będzie sprzyjała pracom budowlanym, aby jak najszybciej można było rozegrać pierwszy mecz.

Biuletyn informacyjny Gminy Stoszowice kwiecień 2022
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Rewitalizacja parku w Grodziszczu
W styczniu wójt Paweł Gancarz oraz skarbnik Katarzyna Ruszkowska podpisali umowy z wykonawcami kolejnych etapów prac rewitalizacyjnych zabytkowego parku w Grodziszczu.
W ramach zadania realizowanego przez firmę EKO-INSTAL-BUD Rafał Moczulski z Dzierżoniowa zostało wybudowane kolejne 300 mb ścieżek wraz
z montażem ławek parkowych. Koszt zadania wyniósł niemal 50 tys. zł. Końcem marca w obecności kierownika robót odbył się odbiór zadania. Równolegle, w warsztacie naszego lokalnego przedsiębiorcy Dawida Petermana z Grodziszcza, powstają elementy małej architektury oraz drewniane kładki
łączące ścieżki. W parku powstanie architektura rekreacyjna – altana z ławeczkami i stołem, a także huśtawki.
Termin wykonania prac to koniec maja br., a ich koszt to 50 tys. zł.

10
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Jubileuszowy X Bieg
Św. Floriana za nami

Zebrania sprawozdawcze OSP
w gminie Stoszowice

Kilkudziesięciu zawodników wzięło udział
w jubileuszowym, X Biegu św. Floriana - Memoriał dh Dariusza Buły w Srebrnej Górze, który
odbył się 22 stycznia. Opady śniegu pozwoliły na zorganizowane zarówno biegu przełajowego, jak i wyścigu na nartach biegowych. Odbył
się także bieg dla dzieci i młodzieży. Zawodnicy
rywalizowali na malowniczej trasie „9 Buków”.
Mężczyźni musieli pokonać 12 kilometrową
trasę, a kobiety 6 kilometrową. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali medale, a najlepsi zawodnicy także puchary.
Podziękowania dla OSP Lutomierz i OSP Budzów
za przygotowanie trasy, koordynowanie zawodów
i przygotowanie posiłku dla biegaczy.

W lutym i marcu w OSP działających na terenie Gminy Stoszowice odbywały się walne zebrania
sprawozdawcze. Ich celem była ocena wykonania zadań za rok ubiegły oraz wytyczenie głównych
kierunków realizacji zadań w roku 2022. Podczas zebrań druhowie udzielali również absolutorium
dla zarządów swoich straży.
Swoje pierwsze zebranie sprawozdawcze pod szyldem KSRG miała jednostka z Przedborowej.
Ubiegły rok był zdecydowanie udany dla druhów z Przedborowej, których jednostka została włączona
do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Duże zmiany nastąpiły w zarządzie OSP w Budzowie. Po ponad 35-latach druh Jan Buła przestał
pełnić funkcję prezesa jednostki. Jego następcą został wybrany druh Ireneusz Gad. A nowy zarząd
prezentuje się następująco:
Druh Ireneusz Gad - Prezes
Druh Łukasz Sikorski - Wiceprezes
Druh Waldemar Gnyl - zastępca naczelnika
Druh Tomasz Buła - skarbnik
Druh Daniel Chuchra - sekretarz
Druh Kewin Chmiel - członek zarządu
Druh Dawid Reitmajer - członek zarządu
Druh Paweł Kolano - członek zarządu
Zebrania były również dobrą okazją do wręczenia medali 100-lecia Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, które otrzymali: Jan Kostan z OSP Rudnica, Tadeusz Semczuk z OSP Stoszowice oraz
Adam Soliński z OSP Jemna.
Druhowie w ubiegłym roku poza uczestnictwem w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach,
ćwiczeniach, aktywnie pomagali przy organizacji imprez kulturalnych na terenie naszej gminy.
Za trud ciężkiej społecznej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności składamy podziękowania
dla wszystkich druhów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Stoszowice. Dziękujemy
za pełne zaangażowanie w życie i działalność jednostek. Nowo wybranym życzymy pomyślności
i niesłabnącego entuzjazmu w podejmowanych działaniach. Owocnej współpracy w kolejnych podejmowanych inicjatywach i pomyślności w realizowaniu zamierzeń jednostki! - dziękował jak co roku
Wójt Gminy Stoszowice Paweł Gancarz
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OSP Przedborowa włączona w struktury KSRG

23 grudnia 2021 r. na ręce Wójta Pawła Gancarza, Prezesa OSP Przedborowa Tadeusza Kubicza, Komendanta Gminnego Sławomira Winiarskiego i Prezesa
Oddziału Gminnego ZOSP RP Andrzeja Pasternaka złożony został oficjalny akt włączenia OSP Przedborowa do KSRG, wręczony przez Komendanta PSP
w Ząbkowicach Śl. Bartłomieja Zarzyckiego. Ten awans jest niewątpliwie zasługą zdeterminowanych druhów przedborowskiej jednostki – za ich zaangażowanie i skuteczność w działaniu. Aby to się stało, druhowie musieli spełnić wiele wymagań. Podstawą było posiadanie co najmniej jednego średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, specjalistycznego sprzętu do prowadzenia działań ratunkowych, jak też wyposażenie jednostki
w skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania. W tym pomagała Gmina Stoszowice – doposażając jednostkę w kolejne sprzęty ratownicze.
Na strażakach będzie teraz ciążyła również o wiele większa odpowiedzialność. To właśnie oni będą stanowić główne wsparcie dla Państwowej Straży
Pożarnej w Ząbkowicach Śl. w większości działań ratowniczych. W przypadku zdarzeń mniejszej rangi, będą je mogli wykonywać również samodzielnie.
Oznacza to o wiele więcej interwencji niż dotychczas, w trakcie których nie mogą zawieść powierzonego im zaufania. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, powołaną w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.
- To dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo kolejna jednostka OSP z terenu Gminy Stoszowice została włączona w struktury KSRG. Druhowie z Przedborowej
do tej procedury przygotowywali się od kilku lat, a teraz mamy tego efekt. Z całego serca składam na ręce całego Zarządu OSP w Przedborowej gratulacje.
Ciężka praca została nagrodzona – mówi Paweł Gancarz, wójt gminy Stoszowice.

Niemal 400 tys. zł na rozwijanie kluZmiany na stanowisku dyrektora
czowych kompetencji naszych uczniów GOKSiR w Srebrnej Górze
W styczniu otrzymaliśmy informację, że złożony przez nas wniosek otrzymał
pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu
„Gmina Stoszowice wsparciem dla uczniów”, mającego na celu niwelację
wśród uczniów negatywnych skutków wywołanych epidemią koronawirusa.
Dofinansowanie do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie 322 152 zł,
a wartość całego projektu opiewa na kwotę 379 000 zł.
Realizatorem projektu będzie Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią
w Grodziszczu.
W czasie projektu realizowane będą warsztaty kreatywności, integracyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia uzupełniające
oraz wyjazdowe warsztaty edukacyjne.

Informujemy, że od 1.04.2022 r. funkcję p.o.
dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji sprawuje Pan Daniel Jabłoński.
Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy
Społecznej, asystent rodziny, radny Rady
Gminy Stoszowice, sołtys Stoszowic, koordynator stoszowickiej grupy Caritas, prezes
KGW Stoszowice. Organizator, inicjator wielu
wydarzeń kulturalnych i społecznych. Znający
potrzeby gminnej społeczności. Ustępującemu
dyrektorowi GOKSiR Jarosławowi Rudnickiemu
dziękujemy i życzymy sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
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Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR
Dobra wiadomość dla wszystkich ubiegających się o dofinansowanie zakupu wyposażenia komputerowego! W lutym br. otrzymaliśmy informację, że pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 165 000 zł na zakup laptopów i komputerów w ramach konkursu Grantowego PPGR. Sprzęt trafi do młodzieży
szkolnej, której krewni byli pracownikami byłych gospodarstw PGR. W ramach środków zostanie zakupionych łącznie 66 sztuk laptopów i komputerów
stacjonarnych. Wszystkie osoby, które złożyły w terminie wniosek, zostały zakwalifikowane do otrzymania sprzętu komputerowego. Obecnie czekamy
na podpisanie umowy przez instytucję pośredniczącą, a po otrzymaniu umowy rozpoczniemy procedurę przetargową na zakup sprzętu.

Wartość grantu: 165.000,00zł

Impreza charytatywna dla
Hani Buły

Kabaretowy Dzień Kobiet
19 lutego w hali sportowej w Budzowie odbyła się impreza charytatywna
dla Hani Buły. Celem była zbiórka pieniędzy na leczenie dziewczynki
i wsparcie rodziców w walce o powrót do zdrowia ich 5-letniej córki.
Organizatorzy, Sołectwo Budzów i Sołectwo Stoszowice, stanęli na wysokości zadania, a darczyńcy dopisali obecnością i hojnością. Wszystko to dla
małej, ale bardzo dzielnej Hani, aby powrót do zdrowia był jak najszybszy.

Historia tańca, wizyta w filharmonii, a nawet towarzystwo średniowiecznego rycerza To wszystko zagwarantował widzom Ireneusz Krosny w
ramach gminnych obchodów Dnia Kobiet. To był wieczór śmiechu, dobrych
rad, trudnych pytań i ciekawych odpowiedzi. Dziękujemy wszystkim za
przybycie i dobrą zabawę.
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Witamy najmłodszych mieszkańców gminy Stoszowice
Narodziny dziecka to jeden z najwspanialszych momentów w życiu każdej rodziny. Jest to również radość dla lokalnej społeczności, bowiem tego dnia
powiększa się grono mieszkańców gminy.
Gratulując rodzicom narodzin potomka, a tym samym pragnąc przywitać nowo narodzonego mieszkańca gminy Stoszowice, od 1 stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy akcję „Paka dla Niemowlaka”. Na ręce rodziców wręczaliśmy powitalne pakiety. Paczki wręczane były bezpośrednio naszym mieszkańcom.
W ubiegłym roku grono naszej gminy powiększyło się o 40 dzieci – 20 chłopców i 20 dziewczynek.
W bieżącym roku akcja będzie kontynuowana, przygotowujemy spory zapas pluszowych maskotek i liczymy, że tegoroczna ilość urodzeń będzie
rekordowa.

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu nauczyciela
mianowanego
Mamy ogromną przyjemność poinformować, że 31 grudnia 2021 r. grono pedagogów naszej gminy wzbogaciło się o dwóch nauczycieli mianowanych.
Po bezbłędnie zdanych egzaminach kolejny stopień awansu zawodowego trafił do rąk Mireli Koszeli-Niżyńskiej, nauczyciela j. angielskiego w Szkole
Podstawowej w Budzowie i Natalii Pieróg, wychowawcy w Przedszkolu Publicznym w Przedborowej. Wysoki poziom zdanych egzaminów świadczy
o dużym wkładzie pracy nauczycieli i zaangażowaniu w realizację powierzonych zadań. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszej drodze
zawodowej.
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Ponad pół miliona złotych na zabytki z gminy Stoszowice
Na remont zabytków z terenu gminy Stoszowice trafi ponad pół miliona złotych pochodzących z dotacji od Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

370 000 zł dla Twierdzy Srebrna Góra na 170 000 zł dla Twierdzy Srebrna Góra na
przeprowadzenie remontu kamiennej wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
poterny Fortu Wysoka Skała. Dotacja i remont murów na Forcie Ostróg
pozwoli na przeprowadzenie najpilniejszych prac murarskich przy zrujnowanym sklepieniu poterny fosbrei.

30 000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej
pw. św. App. Piotra i Pawła w Srebrnej
Górze na wykonanie ratunkowych prac
konserwatorskich przy zabytkowej XIXwiecznej ambonie z kościoła parafialnego w Srebrnej Górze.

Dzień Sołtysa –
święto lokalnych liderów

Odeszła od nas
Dominika Chmielowska

Jedenastego marca obchodzony jest w Polsce Dzień Sołtysa. To święto ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku tym wszystkim osobom, które na co dzień dbają o swoje sołectwa. Jako ciekawostkę
dodamy, że instytucja sołtysa swoje początki miała już w średniowieczu!
Z tej okazji składamy wszystkim Sołtyskom, Sołtysom i Radom Sołeckim najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia i sił w wykonywaniu swoich obowiązków zarówno zawodowych, jak i społecznych, wytrwałości w rozwiązywaniu ważnych spraw dla społeczności lokalnej oraz pozytywnej energii w kreowaniu
życia społecznego, kulturalnego, rozrywkowego czy sportowego. Niech trud wkładany w pracę
społeczną przynosi Wam wiele satysfakcji, rozwoju, owocuje społecznym szacunkiem i zaufaniem.
Życzymy Wam również spotkania na swojej drodze osób, które swoimi działaniami, pomysłami
pomogą w popełnieniu zaszczytnej roli gospodarza wioski!
Dziękujemy za Waszą pracę, zaangażowanie i cierpliwość w jak najlepszym wypełnianiu obowiązków
lokalnych liderów. Wszystkiego najlepszego!

Ze smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość
o odejściu Dominiki Chmielowskiej - zaangażowanej działaczki kultury, inicjatorki i koordynatorki wielu projektów kreatywnych i społecznych. Współtworzyła i przewodniczyła Fundacji
Kreacje. Była wsparciem w tworzonych przez
Gminę wydarzeniach i projektach. Droga
rodzino zmarłej, przyjaciele, łączymy się z Wami
w bólu i składamy wyrazy współczucia. Dziękujemy za wszystko, co zrobiła dla nas, dla naszej
społeczności.
Spoczywaj w pokoju!
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Gminny konkurs wiedzy pożarniczej
30 marca 98 uczestników - uczniów naszej szkoły - stanęło w szranki w kolejnej edycji Gminnego konkursu wiedzy pożarniczej.
Rekordowa liczba chętnych spotęgowała konkurencję, a wyniki były naprawdę imponujące.
Wśród tej liczby znalazło się 6 wygranych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki.
Kategoria I - IV klasa
1. Tymoteusz Maciejewski kl. 1f
2. Stanisław Niżniowski kl. 4a
3. Nikodem Kazienko kl. 3f
Kategoria V - VIII klasa
1. Dominika Winiarska kl. 8f
2. Zuzanna Gnyl kl. 7b
3. Paweł Riemer kl. 8a
Gratulacje dla laureatów za znakomitą znajomość tematyki pożarniczej oraz wszystkich uczestników za udział w konkursie. Dzięki
Waszej postawie możemy spać spokojnie - tradycje pożarnicze w naszej gminie mają się dobrze i prędko nie zginą.
Podziękowania dla druhów OSP: prezesa Andrzeja Pasternaka, Szymona Semczuka i Zofii Gancarz, zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie konkursu, który jest skuteczną formą krzewienia wiedzy o ratownictwie i pożarnictwie.
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Twierdza Srebrna Góra ruszyła z największymi
remontami w historii!

W górskiej Twierdzy Srebrna Góra, Pomniku Historii o powierzchni 113 ha rozpoczęły się prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie
o wartości ponad 23 mln złotych. Działania w ramach projektu „Rewaloryzacja dla potrzeb kulturalno-edukacyjnych zdegradowanych
i niedostępnych części Pomnika Historii Twierdzy Srebrna Góra” dofinansowane zostały z funduszy EOG.

Najważniejszym elementem projektu jest odbudowa historycznej komunikacji
między dziełami obronnymi w kamiennych fosach.
- Dzięki niej uda się otworzyć 100% niedostępnych dziś dla zwiedzających obszarów
zabytku. Wyjątkowo widowiskowa będzie rekonstrukcja największego mostu
z częścią zwodzoną, wysokiego na 12,5 m – zapowiada Grzegorz Basiński, kierownik
ds. remontowo-konserwatorskich Twierdzy Srebrna Góra.

Utworzony będzie mostek widokowy zawieszony w powietrzu na 29 metrach nad
fosą. To samo w sobie będzie wyjątkową atrakcją. Poza konstrukcjami mostów,
odbudowane zostaną dekoracyjne bramy Bastionu Górnego, Fortu Rogowego,
Kawaliera i przylegające mury.
- Odbudowa jednego z największych drewnianych mostów pozwoli na udostępnienie
zwiedzającym pozostałych części Twierdzy, które do tej pory nie mogły być odwiedzane przez turystów – mówi Paweł Gancarz, Wójt Gminy Stoszowice.

- Wielkie przedsięwzięcie, wielka inwestycja - dla tak małej gminy, z tak małym
budżetem, jest to ogromne wyzwanie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca
całego zespołu, pracowników Twierdzy, Radnych i Wójta Gminy Stoszowice oraz
mnóstwa ludzi dobrej woli, miłośników twierdzy. Gmina Stoszowice konsekwentnie
realizuje założone cele poprzez realizację kolejnych projektów współfinansowanych
ze środków zewnętrznych. Jesteśmy z tego bardzo dumni - mówi Katarzyna Ruszkowska, Skarbnik Gminy Stoszowice.

- Z sukcesem realizowane inwestycje na terenie naszej Twierdzy mobilizują
i zachęcają do starania się o jeszcze więcej. Mnóstwo przestrzeni jest jeszcze
niewykorzystanych, a pomysłów jest co niemiara, więc na pewno będziemy
się starać o kolejne realizacje. Aprobata naszych odwiedzających dopinguje
nas do dalszych działań – dodaje Emilia Pawnuk, Prezes Twierdzy Srebrna
Góra.

Warto obserwować nasze poczynania i kolejne odkrycia zarówno w internecie jak i zobaczyć efekty realizowanych prac na własne oczy,
gdyż Twierdza jest otwarta dla zwiedzających codziennie!
Twierdza Srebrna Góra stanie się żywym muzeum, tworzonym przez ludzi dla ludzi.
www.forty.pl

