
Apel 
o wywieszenie flag
Uprzejmie przypominamy 
o obywatelskiej powin-
ności uczczenia w dniu 3 
maja Święta Konstytucji. 
Wywieśmy na swoich po-
sesjach flagi narodowe, a 
także gminne. Zamanife-
stujmy w ten sposób swą 
polskość i przywiązanie 
do małej ojczyzny - Gmi-
ny Twardogóra. 
Niech uczynią to również 
właściciele punktów han-
dlowych i usługowych, 
zarządzający firmami i 
zakładami pracy. Gest ten 
podkreśli znaczenie Święta 
Konstytucji, będzie wyra-
zem szacunku dla walczą-
cych o wolną Polskę oraz 
hołdem dla tych wszyst-
kich, którym zawdzięcza-
my niepodległość. 
Zakupu flag można doko-
nać w Gminnym Centrum 
Informacji przy ul. Wiel-
kopolskiej 11. Koszt jed-
nej, o wymiarach 80 cm x 
120 cm, wynosi 15 zł.

Dwie obietnice 
Pani kurator

Obchodziliśmy Twardogórskie Dni Ziemi
Troska o środowisko naturalne jest 
dla władz naszej gminy wartością nadrzędną

I znów kolarze ścigali się w Twardogórze
Charucki najszybszy
Już po raz 22. odbył się 
Ogólnopolski Wyścig Ko-
larski o Puchar Burmistrza 
Jana Dżugaja. Jak przystało 
na imprezę, która ma już 
swoje bogate tradycje, nie 
mogło zabraknąć sław tej 
dyscypliny sportu.  - czytaj str.7

Inwestycja 
w składowisko
Na składowisko 
odpadów w Grabownie 
Wielkim gmina zakupiła 
kompaktor - str. 3

Orlen dotrzymał słowa
Stacja paliw Orlen 
wyniosła się z Rynku 
na ulicę Wielkopolską 
- str. 3

Są powody do dumy
W gimnazjum odbył się 
pierwszy nabór do klasy 
sportowej - str. 5

Symbole nagrodzone
Znamy już młodych lau-
reatów wielkanocnych 
konkursów - str. 6
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Jan Dżugaj

Burmistrz  
Miasta i Gminy Twardogóra

– Lepsze gospodarowanie 
gruntami rolnymi i leśny-
mi, czyli obniżenie kosztów 
– taki jest główny cel, dla 
którego podjęto uchwałę w 
tej sprawie. Ponadto przyjęty 
dokument jest kopalnią wie-
dzy na temat stanu posiada-
nia w obszarze pozamiejskim. 
Od struktury gospodarstw 
rolnych zaczynając, na oce-
nie jakości gleb skończywszy. 

Plan urządzeniowo-rolny 
potrzebny jest również po 
to, aby otrzymać dodatkowe 
punkty przy ubieganiu się o 
dofinansowanie z Terenowe-
go Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych na remonty i 
przebudowę dróg. 

KRÓTKO I NA TEMAT

Jan Bernacki

Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Twardogóra

O zamiarze likwidacji szkoły w Chełstowie informowano na licznych konsultacjach

Lepsze warunki kształcenia dla dzieci
Uchwałę w sprawie likwi-
dacji Szkoły Podstawowej w 
Chełstowie podjęto na sesji 
28 marca. Za było dwuna-
stu radnych, trzech wstrzy-
mało się od głosu. Placówka 
przestanie istnieć z dniem 
31 sierpnia br.
Jak pisaliśmy już w lutowym 
Informatorze, najpierw mu-
siała zostać podjęta uchwała 
intencyjna. Dolnośląski Ku-
rator Oświaty zaopiniował ją 
pozytywnie, powołując się na 
zebrane informacje. A wyni-
ka z nich, że liczba uczniów, 

zamieszkujących w obwodzie 
szkoły, systematycznie male-
je. Uczniowie będą kontynu-
ować naukę w Szkole Pod-
stawowej nr 1, choć wcale 
nie jest to ich obowiązkiem. 
Mogą wybrać inną placówkę. 
W jedynce nauczanie będzie 
realizowane w cyklu jedno-
zmianowym, bez koniecz-
ności łączenia klas, jak miało 
to miejsce w Chełstowie. Na-
uczyciele z tej miejscowości 
zostaną zatrudnieni w in-
nych szkołach, a dzieci będą 
mieć zapewniony bezpłatny 

dowóz. Budynek szkoły w 
Chełstowie zostanie odda-
ny lokalnej społeczności na 
cele kulturalno–oświatowe. 
Likwidacji placówki, jak są-
dzą niektórzy, bynajmniej 
nie dokonano „pod stołem”. 
Wszystkie wyniki analiz i 
warianty możliwych rozwią-
zań zostały przedstawione na 
spotkaniach konsultacyjnych 
z lokalnymi liderami obwo-
du szkoły, z sołtysami, dyrek-
torem, radą pedagogiczną, 
pracownikami i rodzicami 
uczniów.

Jest plan 
dla centrum

– uchwalono na sesji 28 
marca. Dwa lata trwały za-
biegi zmierzające do sfinali-
zowania tego zamierzenia. 
Plan w sposób uporządko-
wany określa, jak ma być 
zagospodarowany ten ważny 
obszar w centrum miasta. 
A będzie to teren usługowo-
-mieszkaniowy, z terenem na 
parkingi i małą rekreację.

Pod sporty 
lotnicze
▶Gmina Twardogóra przy-
stąpiła do opracowania 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu 
położonego w obrębie Gra-
bowno Małe. 
Dzięki temu dokumentowi, 
będzie mogła bezpłatnie 
przejąć wymieniony obszar, 
jako teren użyteczności pu-
blicznej, od Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Obręb 
ten ma spełniać funkcję re-
kreacyjną – z możliwością 
uprawiania sportów lotni-
czych.

Plan urządzeniowo rolny 
został przyjęty

Teraz wiemy,  
co posiadamy

Miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla 
terenu położonego w kwar-
tale miasta Twardogóra, za-
mkniętego ul. Plac Piastów-
Rynek, Ratuszowa, Krótka

Prawo  
do dotacji

Parkiet 
Junkersa

talizacji miasta Twardogóra.
Właściciel remontowanej 
kamienicy przy ul. Rynek 5 
ma teraz prawo ubiegać się o 
dotację z Unii Europejskiej.

Wiadomo już, że w hali wi-
dowiskowo-sportowej zo-
stanie położony parkiet re-
nomowanej firmy Junkers.
Nawierzchnia ta będzie 
spełniać wszystkie kryteria 
międzynarodowych federa-
cji piłki siatkowej i koszy-
kówki.

Nasz Rynek już jest piękny, a będzie jeszcze pięk-
niejszy. Centralnego miejsca Twardogóry nie 

modernizujemy jednak na pokaz, ale po to, byśmy 
wszyscy mogli z niego korzystać. Szanujmy więc 
to, co nasze. Nie niszczmy wspólnego dobra, zwra-

cajmy uwagę na akty wandalizmu. Ponieważ chcemy być jeszcze 
bardziej przezorni, Rynek będziemy monitorować. Całą dobę. Już 
teraz jest zainstalowana jedna kamera, a niebawem pojawią się 
następne. Ile i w jakich miejscach, niech pozostanie tajemnicą. 
Ubolewam, że w twardogórskim komisariacie nie ma nocnych dy-
żurów. Jeden patrol ruchomy to zdecydowanie za mało, jak na 
całą gminę. Będę w tej sprawie interweniował u komendanta po-
wiatowego policji w Oleśnicy.

Monitoring w Rynku

Radni zmienili uchwałę nr 
XXXV/236/05 z 8 września 
2005r. w sprawie planu rewi-

W Gimnazjum świętowano Dzień Ziemi. Wiedza 
dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środo-

wiska jest wysoka. Na Rynku, podczas happeningu, 
przedszkolaki wznosiły okrzyki o niezaśmiecaniu 
ziemi i niespalaniu odpadów. Codziennie na raka 
umiera w Polsce 220 osób. Czyli ktoś z nas w gminie umiera na 
tę chorobę co drugi tydzień. Jej najczęstszą przyczyną są toksyny, 
nierzadko pochodzące ze spalania odpadów z tworzyw sztucznych 
przez nas – mieszkańców. Płuca i inne nasze organy filtrują te tok-
syny, odkładając je „skrupulatnie” w organizmach. Za jakiś czas 
ktoś z nas tego „magazynowania” może nie wytrzymać. Nasze 
dzieci wiedzą, że odpady z tworzyw sztucznych NIEODPŁATNIE 
odbiera ZGKiM. Czy nie wiedzą o tym dorośli? Lepiej posłuchaj-
cie dzieci! One chcą żyć długo i zdrowo! A wy?

Dzieci to wiedzą
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Ostatnie zadanie w ramach 
projektu pn. „Rozbudowa 
składowiska odpadów in-
nych niż niebezpieczne i 
obojętne w Grabownie Wiel-
kim oraz zakup kompak-
tora” zostało zakończone. 
26 marca firma BUDROPOL 
z Katowic dostarczyła kom-

paktor ( koszt: 791 780,00 zł). 
Dla niewtajemniczonych- jest 
to maszyna, która za pomocą 
stalowych walców z kolca-
mi rozgarnia, rozdrabnia i 
zagęszcza podłoże pozwala-
jąc tym samym racjonalnie 
zagospodarować i wykorzy-
stać przestrzeń składowiska. 
Kompaktor wydłuży okres 
użytkowania kwatery o oko-
ło osiem - dziewięć lat.

Uchwałę w sprawie zmian 
budżetu i w budżecie gmi-
ny na 2008 rok podjęto 28 
marca. Z kwoty 31.064.117 
zł do kwoty 31.390.359 zł 
o 326.242 zwiększyły się 
dochody, natomiast z kwo-
ty 35.637.217 zł do kwoty 
43.510.123 uległy zwięk-
szeniu wydatki. Uchwalone 
zmiany gwarantują wykona-
nie największych, przyjętych 
przez radę, zadań inwestycyj-
nych i remontowych. Wpro-
wadzenie pewnych kwot po 
stronie wydatków spowoduje 
np. uruchomienie wszelkich 
procedur związanych z reali-
zacją programu gospodarki 
wodno-ściekowej  dla Cheł-
stówka, Chełstowa, Drogo-
szowic, Sosnówki i Dąbrowy. 
Zwiększone środki przyczy-
nią się także do opracowa-

nia niezbędnych materiałów 
dotyczących moderniza-
cji oczyszczalni ścieków w 
Twardogórze wraz z budo-
wą kanalizacji sanitarnej w 
Moszycach. Zabezpieczo-
ne zostały też pieniądze na 
opracowanie dokumentacji 
technicznej dotyczącej prze-
budowy i modernizacji dróg. 
Zaproponowana przez bur-
mistrza rezerwa w wysokości 
300 tys. zł pozwoli na opra-
cowanie dokumentacji tech-
nicznej, dzięki której prace 
na drogach powinny się za-
cząć w 2009 roku. – Wszyst-
kie te zmiany na pewno spo-
wodują większe obciążenie w 
układzie wykonawczym – nie 
kryje burmistrz Jan Dżugaj i 
obiecuje zrobić wszystko, aby 
zaplanowane zadania zostały 
sfinalizowane w terminie.

Kwietniowe przetargi
Unieważnione postępowania przetargowe:
• Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz 

z lodowiskiem 
• Rozbudowa z przebudową budynku remizy strażackiej 

przy ulicy Ogrodowej
Złożone oferty przewyższały środki zaplanowane na 
realizację powyższych inwestycji.

Rozstrzygnięty przetarg – umowa podpisana
PUH „CARBON” Jan Kuropka z Sycowa przebuduje 
chodniki w ulicy Grzybowej w Twardogórze. Koszt inwe-
stycji to 137 905,21 zł. Termin zakończenia –  początek 
sierpnia 2008.

Większe dochody i wydatki

Inwestycja dofinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 

w kwocie 2 777 097 zł. Całkowity koszt projektu 3 702 796 zł

Gmina zakupiła
kompaktor

Przebudowa chodników w ciągu ulic A. Asnyka 
i I. Kraszewskiego została ukończona. 
Dobiegają także końca prace przy ciągu pieszym między 
ulicami Długą i B. Krzywoustego. Teraz kolej na chodniki 
w ulicy Ks. H. Wiernego i przy Grzybowej.

Są nowe chodniki

Prace w Rynku nabrały tem-
pa. Przebudowa powinna za-
kończyć się  do końca maja. 
Orlen dotrzymał słowa. Na 
miejscu stacji paliw położo-
na została kostka. Pojawiły 
się dwa klomby, donice z 
bratkami, zamontowano też 
ławeczki, które mają swych 
amatorów. Kamienica na-
przeciwko urzędu też wyglą-

da inaczej. Niedługo pojawią 
się kosze na śmieci, tablice 
ogłoszeniowe i oznakowanie 
drogowe, a także zamonto-
wane zostanie oświetlenie 
iluminacyjne Ratusza. 
Wykonane będą również 
okładziny cokołów kamieni-
czek wokół Rynku przez co 
nabiorą estetycznego wyglą-
du. 

Orlen dotrzymał słowa
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Uroczystość została prze-
prowadzona już po raz 
czwarty, pod patronatem 
burmistrza Jana Dżugaja, 
z inicjatywy jego zastępcy 
Jana Bernackiego. Tegorocz-
nym obchodom przyświe-
cało hasło „Woda-życiem”. 
Ideą było uświadomienie 
młodym ludziom, że należy 
dbać o środowisko natural-
ne i otaczającą nas przyrodę.

Na zakupy bez folii
Wśród licznie przybyłych go-
ści była dolnośląska kurator 
oświaty Beata Pawłowicz. Jak 
przyznała, w Twardogórze 
jest po raz pierwszy, ale na 
pewno nie ostatni. W swym 

krótkim wystąpieniu wyra-
ziła zachwyt nad budynkiem 
nowoczesnej szkoły, w której, 
według niej, są idealne wa-
runki do nauki i nauczania. 
– Wasza gmina musi być bar-
dzo ekologiczna. Gdy tu je-
chałam, widziałam kilka kle-
koczących bocianów. Widać, 
dobrze im tu – zażartowała. 
Gratulując organizatorom 
cennej inicjatywy, życzyła, 
by Dni Ziemi zamieniły się 
w obchody całoroczne. Przy 
okazji pobytu w Twardogó-
rze, pani kurator złożyła dwie 
deklaracje. – Teraz na zakupy 
będę już chodzić wyłącznie z 
ekologiczną torbą – obiecała, 
przyznając jednocześnie, że 

dzięki  twardogórskiej akcji 
już zawsze będzie pamiętać, 
jak wiele potrzeba lat, by roz-
łożył się worek z folii. – Na 
pewno przyjadę tu znowu na 
otwarcie hali widowiskowo-
-sportowej – brzmiała druga 
z obietnic Beaty Pawłowicz. 

Bez przegranych
Centralną częścią obchodów 
były konkurencje przyrod-
nicze i sprawnościowe dla 
uczniów oraz prezentacje 
poszczególnych szkół. Kre-
atorzy gminnej mody nie 
zapomnieli o ekologicznych 
strojach dla burmistrza i dy-
rektorów, młodych par i oczy-
wiście – samych uczniów. 
Podobnie rzecz się miała z 
konkurencjami, w których, 
dodajmy, nie było przegra-
nych. Łowienie śmieci, ich 
segregacja, badanie jakości 
wody czy rozpoznawanie 
gatunków roślin i zwierząt 
okazały się dla specjalistów 
do spraw ekologii nie lada 
gratką. Całość uroczystości 
wzbogaciły swoim wystę-
pem: grupa przedszkolaków 
z Miejskiego Przedszkola 
oraz zespół teatralny „Poza” 
działający przy Gimnazjum.

Skowronek przed wejściem
Goście IV Gminnych Dni 

Ziemi mieli okazję podziwiać 
rękodzieła Doroty Franc, zo-
baczyć wystawę wędkarstwa 
Andrzeja Galerta, zatrzymać 
się przy stoisku łowieckim 
Leszka Ławniczaka. Nie spo-
sób nie wspomnieć o wy-
kładzie Artura Adamskiego, 
ornitologa, który opowiadał 
o sadzeniu dębów w Doli-
nie Baryczy, ale nie tylko. 
Na wstępie podkreślił, że 
przed wejściem do szkoły 
spostrzegł larkę, czyli rzad-
ko występującego w Polsce 
skowronka borowego. 
Twardogórskie Dni Ziemi 
zakończyły się podsumo-
waniem konkurencji i wrę-
czeniem nagród przez go-
spodarzy – burmistrza Jana 
Dżugaja, dyrektor Anna 
Siwa oraz kurator Beatę Paw-
łowicz.

Dwie obietnice Pani kurator
Gminne Dni Ziemi odbyły się 11 kwietnia w twardogórskim gimnazjum

Wzrosła odpłatność
Uchwała w sprawie odpłatności za 
korzystanie z usług Miejskiego Przed-
szkola z Oddziałem Małego Dziecka w 
Twardogórze podjęta została na sesji 
28 marca.
Prowadzenie przedszkola ustawowo 
spoczywa na gminie Twardogóra. Pod-
stawa programowa, czyli wszystkie 
zadania opiekuńcze i wychowawcze, 
które są w jej ramach świadczone, wy-
nosi równe 5 godzin. – Ponieważ dzie-
ci przebywają w budynku przedszkola 
znacznie dłużej, bo od godz. 5.45 aż do 

16.00, wiąże się to z dodatkowymi kosz-
tami – poinformowała dyrektor placów-
ki Anna Wrześniacka. 
Opłata za opiekę wychowawczą, świad-
czoną po 5-godzinnej normie progra-
mowej, była na stałym poziomie od 
trzech lat. Teraz ją podwyższono o 35 
gr za godzinę. Nowa dzienna opłata 
za przygotowanie trzech posiłków wy-
nosić będzie 3,50 zł – Średnio dziecko 
przebywa w przedszkolu 3 godziny po-
nad normę. Mnożąc kwotę 1,05 zł przez 
20 dni wychodzi 21 zł na miesiąc. Po 

dodaniu 70 zł za posiłki cała miesięczna 
opłata ponadprogramowa wyniesie 91 
zł – wyjaśniła dyrektor.

Ile zapłacimy za godziny wykraczające ponad podstawę?
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Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu przeprowadziło 
wizytację w Gimnazjum nr 
1 w Twardogórze. Z pro-
tokołu powizytacyjnego, 
przedłożonego w marcu bur-
mistrzowi, wynika, że szkoła 
dysponuje bazą lokalową i 
wyposażeniem zapewniają-
cym właściwą organizację 
procesu edukacyjnego. Sale, 
w których uczą się dzieci, są 
wyposażone w środki dydak-
tyczne niezbędne do realiza-
cji obowiązujących w szkole 
programów nauczania. Or-

ganizacja szkoły jest zgodna 
z zatwierdzonym przez bur-
mistrza arkuszem organiza-
cyjnym. Ponadto placówka 
dysponuje wysoko wykwalifi-
kowaną kadrą nauczycielską, 
sukcesywnie doskonalącą 
swoje kompetencje zawodo-
we – w tym uprawnienia do 
nauczania więcej niż jedne-
go przedmiotu. Przydziały 
godzin są zgodne z kwalifi-
kacjami nauczycieli, którzy 
realizują proces edukacyjny 
zgodnie z rozkładami mate-
riału w klasach I-III.

Odnoszą sukcesy
Szkoła prowadzi międzyod-
działowe nauczanie języków 
obcych- angielskiego i nie-
mieckiego. Prowadzi także 
wspomaganie nauczania w 
zakresie czterech przedmio-
tów, z wykorzystaniem plat-
formy e-Szkoła. Kurator w 
protokole powizytacyjnym 
sugeruje, aby ten sposób na-
uczania zgłosić jako innowa-
cję pedagogiczną. Osiągnię-
cia uczniów gimnazjum są 
systematycznie diagnozowa-
ne. Wyniki diagnoz wskazu-
ją, że uczniowie w gimna-
zjum dobrze radzą sobie w 
nauce. Potwierdzeniem tego 
stanu są wyniki z egzaminu 
zewnętrznego w części ma-
tematyczno–przyrodniczej 
oraz humanistycznej za okres 
ostatnich 5 lat. Uczniowie 
gimnazjum uczestniczą w 
organizowanych w szkole ko-
łach zainteresowań, a także w 
wielu konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych. Odnoszą w 
nich znaczące sukcesy – np. 
w konkursach Zdolny Ślązak 
Gimnazjalista.
W szkole realizowany jest 
program profilaktyki oraz 
programy przeciwdziała-

jące niepożądanym zjawi-
skom, takim jak agresja, 
przemoc. W zależności od 
potrzeb dzieci zapewnioną 
mają pomoc pedagogiczną 
i psychologiczną. Ucznio-
wie mają zapewnioną opiekę 
świetlicową oraz możliwości 
rozwijania zainteresowań na 
forum szkoły, w samorządzie 
uczniowskim a także w Dol-
nośląskim Parlamencie Dzie-
ci i Młodzieży.
W trakcie wizytacji nie 
stwierdzono uchybień i nie 
wydano stosownych zale-
ceń powizytacyjnych. Treść 
protokołu i stwierdzenia w 
nim zawarte potwierdzają, 
że opłaca się inwestowanie 
w gminną oświatę. Poniesio-
ne nakłady na zakup nowo-
czesnych środków i pomocy 
dydaktycznych przyniosły 
efekty. Sprawna organizacja 
pracy, skuteczny dyrektor, 
doskonale przygotowana i 
kompetentna kadra nauczy-
cielska – to klucz do sukcesu, 
którym jest corocznie około 
200 absolwentów gimnazjum, 
młodych twardogórzan, któ-
rzy są świetnie przygotowani 
do kontynuacji nauki w szko-
łach ponadgimnazjalnych.

Są powody do dumy
Odbył się pierwszy nabór do klasy o profilu sportowym

Kurator zdiagnozował gimnazjum
Warto inwestować 
w oświatę

Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Twar-
dogórze wzięli udział w dwóch waż-
nych konkursach. 
Natalia Pypeć, Ewelina Góra, Kamila 
Aleksanderek i Łukasz Witek zaprezen-
towali się w powiatowych eliminacjach 
XIII Wojewódzkiego Konkursu Recyta-
torskiego „Pegazik”, natomiast Natalia 
Pypeć, Ewelina Góra, Klaudia Berek, 
Andżelika Olszewska i Hanna Babu-
la recytowały wiersze oraz śpiewały na 
53. Dolnośląskim Konkursie Recytator-
skim, który odbył się w Oleśnicy.
Talenty artystyczne zaprezentowali 
również młodzi aktorzy. Zespół Teatral-
ny „Poza” zdobył III miejsce w konkur-
sie przedstawień o tematyce ekologicz-
nej w Międzyborzu. Uczniowie wraz z 
opiekunką Urszulą Konopko przygo-
towali spektakl „Chemiczna cywiliza-
cja, czyli człowiek przyrodzie wilkiem”. 

Laureaci otrzymali nagrodę dla szkoły 
- radiomagnetofon. „Pozę” tworzą: Ka-
rolina Drapiewska, Natalia Orłowska, 
Jakub Puchalski, Radosław Błaszczyk, 
Dominik Rządkowski, Marta Mieszała, 
Dagmara Kałużna, Julia Wilkowiec-
ka, Marta Lech, Anna Rokicka, Michał 
Stelmach, Piotr Małysa, Kamil Kawał-
ko, Mateusz Hliwa.

A co w szkole?
Gimnazjaliści wzięli również udział w 
zawodach wewnątrzszkolnych.
W Konkursie Pierwszej Pomocy naj-
lepszymi umiejętnościami i wiedzą 
wykazali się: Dorota Gąsior, Mateusz 
Kuc, Karolina Walczak oraz Krzysztof 
Gąsior. 
W ramach realizacji części projektu 
„Trzymaj formę” szkoła zorganizowa-
ła Dzień Sportu. Organizatorami mi-

strzostw byli: T. Berkowska, R. Gąsior, 
S. Stekiel oraz W. Lizak. Rywalizacji klas 
towarzyszyło hasło: „Olimpiady zimo-
we”. 
Pierwszy raz w historii szkoły odbył się 
nabór do klasy o profilu sportowym. 
Szóstoklasiści, chcący rozpocząć naukę 
w tej klasie w roku szkolnym 2008/
2009, przebyli testy sprawnościowe. 
Wstępne wyniki zostaną przedstawione 
do 30 maja, natomiast ostateczną listę 
uczniów przyjętych do nowej klasy po-
znamy najpóźniej 30 czerwca.
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Podsumowanie ekologicz-
nego projektu „Jak ryba w 
wodzie” odbyło się 28 mar-
ca w Gimnazjum nr 1. 
Uczestniczyła w nim mło-
dzież z niewielkich miejsco-
wości położonych w obrębie 
Wzgórz Trzebnickich, Twar-
dogórskich i Doliny Baryczy. 
Ponadto w podsumowaniu 
brały udział kluby młodego 
odkrywcy z SP nr 1 w Twar-
dogórze i z Międzylesia. Go-
ści przywitała dyrektor Anna 
Siwa. Następnie główny ko-

ordynator Zofia Pietryga ze 
Stowarzyszenia na Rzecz 
Edukacji Ekologicznej w Do-
linie Baryczy przedstawiła 
założenia projektu i podej-
mowane działania związane 
z jego realizacją. Uczniowie 
uczestniczyli w wielu przy-
gotowanych zajęciach. Po 
wykładzie Artura Adamskie-
go o dębach w Dolinie Bary-
czy uczestnicy wraz z opie-
kunami otrzymali pamiątki 
z realizacji projektu i mapki 
wraz z przewodnikami „Uro-
ki Twardogóry i okolic” po-
darowane przez burmistrza. 
Uczniowie sadzili też dęby, 

a potem z kartami pracy ru-
szyli do pomnikowych dę-
bów Henryka i Bliźniaka w 
Wesółce. Nasze miasto i oko-

lice spodobało się grupom 
projektowym, które zapo-
wiedziały, że bardzo chętnie 
tu wrócą.

Rozstrzygnięcie gminnego konkursu 
plastycznego „Zające wielkanocne” 
odbyło się 27 marca w Bibliotece Pu-
blicznej.
Do konkursu zgłoszono 154 zające ze 
wszystkich gminnych szkół oraz z przed-

szkola. Zostały wykonane w różnych 
technikach plastycznych. Jury konkur-
sowe w składzie: Ola Maria Kirchmann, 
Maria Kucharska i Beata Pięta nagro-
dziło i wyróżniło 23 prace indywidual-
ne i jedną zbiorową. Nagrody książkowe 
i rzeczowe wręczył dzieciom burmistrz 
Jan Dżugaj, który był także fundatorem 
pierwszych nagród w poszczególnych 
kategoriach wiekowych.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Przedszkolaki: 1. Adrian Duczmal 
(Miejskie Przedszkole w Twardogórze); 
Uczniowie klas I-III: 1. Krystyna Wój-
cik (SP 1 Twardogóra);  2. Marcin Za-
grodnicki (SP Goszcz); 3. Anna Barań-
ska (SP 1 Twardogóra); 
Uczniowie Klas IV-VI: 1. Marlena 
Mrowicka (SP Chełstów); 2. Natalia 
Pięta (SP Grabowno Wielkie); 3. Michał 
Skrzypczyński (SP 1 Twardogóra)

Jak ryby w wodzie

Te, co strzygą i kicają

W zdrowym ciele, zdrowy duch

Światowy Dzień Zdrowia 
uczczono 7 kwietnia w 
Szkole Podstawowej w Gra-
bownie Wielkim. 
Uczniowie klas I-III, pod 
kierunkiem Ewy Łączewnej, 
przygotowali przedstawienie 
,,Wiosenna promocja zdro-
wia na wesoło’’. Dzieci w za-
bawny sposób przekonywały, 
że należy dbać o zdrowie i jak 
ważne jest spożywanie suro-

wych warzyw i owoców. Po 
przedstawieniu głos zabrała 
pielęgniarka z miejscowe-
go ośrodka zdrowia Barbara 
Małaniak, która przekazała 
najważniejsze informacje na 
temat zdrowego stylu życia. 
Największą atrakcją była de-
gustacja surówek warzyw-
nych wykonanych przez 
nauczycieli i pracowników 
szkoły.

Znamy laureatów wielkanocnego konkursu na najładniejszego zająca

Konkurs plastyczno- techniczny  
Symbole Świąt Wielkanocnych” 
został przeprowadzony w Szko-
le Podstawowej w Goszczu przez 
Stanisławę Bruder i Małgorzatę 
Grzelczyk. Zgłoszono 41 prac wyko-
nanych przez uczniów klasy 0-VI. I 
miejsce zdobyła Natalia Wólkiewicz 
(kl.II), II – Justyna Słaba (kl. III), 
III – Jakub Rusiecki (kl. IV) i Patryk 
Gląba (kl. VI), IV – Marta Ozga (kl. 
IV). Wyróżnienie za 80 cm zająca 
otrzymał Dawid Gierszon z kl.0. 

Symbole nagrodzone
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Turniejem siatkówki uczcili pamięć Jana Kuliga

Jak co roku, w dniach 30 
kwietnia – 3 maja 2008 r., 
odbędzie się Salezjańska 
Pielgrzymka Ministrantów. 
Program PiM-u dostępny 
jest na stronie internetowej: 
www.spm.salezjanie.pl. 
W środę o godz. 17:30 pla-

nowany jest mecz TWAR-
DOGÓRZANIE – SALE-
ZJANIE, w piątek o 9:30 
uroczysta Msza św. zakoń-
czona Marszem Radości. No-
wością w programie jest gra 
miejska - „Obrona Twardo-
góry” (przed terrorystami).

XXVIII Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza

GOSIR zaprasza do „Harcówki”
KONCERT ANDRZEJA RYBIŃSKIEGO 
18 maja odbędzie się występ Andrzeja Rybińskiego. 
Rozpoczęcie godzina 18:00. Bilety w cenie 10,00 zł do na-
bycia w GOSIR.

TWISTER na DZIEŃ DZIECKA
2 czerwca o godzinie 11:00 odbędzie się występ kabaretu 
„Twister”. Program przewiduje atrakcje dla najmłodszych 
i dla dorosłych. 

Seniorzy
1. Paweł Charucki (Legia War-
szawa); 2. Jakub Komar (Bizon 
Bieganów); 3. Marcin Urba-
nowski (LegiaWarszawa)

Juniorzy
1. Maciej Wereńczuk (Brzeg 
Nysa); 2. Patryk Gaj (WKK 
Wrocław); 3. Szymon Mikler 
(Victoria Jarocin)

Juniorzy młodsi
1. Marcin Sobieracki (KTK Ka-
lisz); 2. Mateusz Nowak (KTK 
Kalisz); 3. Dominik Oborski 
(Piast Nowa Ruda)

Kobiety
1. Katarzyna Pawłowska (Jerz-
manowa); 2. Anna Hańkowska 
(Jedynka Kórnik); 3. Natalia 
Mielnik (Bromeks)

Żak–młodziczki
1. Justyna Duda (Górnik Wał-
brzych); 2. Magdalena Pogo-
rzelak (Antonin); 3. Aleksan-
dra Wiśniewska(Dzierżoniów)

Młodzicy
1. Tomasz Mickiewicz (Dzier-
żoniów); 2. Patryk Zackiewicz 
(Moto-Jelcz Oława); 3. Marek 
Łozarewicz (Brzeg Nysa)

I znów kolarze ścigali się na ulicach Twardogóry
Charucki najszybszy

Już po raz 22. odbył się w 
Twardogórze Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski o Puchar 
Burmistrza Jana Dżugaja. 
Jak przystało na imprezę, 
która ma już swoje bogate 
tradycje, nie mogło zabrak-
nąć sław tej widowiskowej 
dyscypliny sportu. 
Patronat honorowy objął Ja-
nusz Kierzkowski, były ko-

larz torowy, brązowy meda-
lista olimpijski z Meksyku, 
mistrz świata z roku 1973. 
– Od czasu, gdy z Wrocławia 
przeprowadziłem się do So-
snówki, rzadko mnie widać 
gdziekolwiek. Dotarły już 
nawet do mnie głosy, że nie 
żyję – żartował pan Janusz. 
On też, wraz z szefem gminy, 
wystartował peleton najstar-

szej grupy wiekowej, który 
wyruszył na trasę po zakoń-
czeniu rywalizacji młodzie-
ży. Na zmodernizowanym 
twardogórskim Rynku, gdzie 
był start oraz meta, cykli-
stów oklaskiwały setki wi-
dzów. Elita i orliki mieli do 
pokonania trzydzieści 1600-
-metrowych okrążeń, a więc 
równe 48 km. Zwycięzcy, już 

przed wyścigiem, należeli do 
ścisłego grona faworytów. 
I nie zawiedli. – Byli dobrze 
wytrenowani, wiedzieli, kie-
dy zaatakować, gdzie, jakiego 
przełożenia użyć, no i przede 
wszystkim nie mieli pecha – 
skomentował ich niedzielny 
wyczyn Kazimierz Prokopy-
szyn z Zielonej Góry, spiker 
prowadzący zawody.

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, przy udziale 
TKKF „Błyskawica”, zorga-
nizował turniej siatkówki 
mężczyzn im. Jana Kuliga, 
w ramach XXXI dolnoślą-
skiej spartakiady rekreacyj-
nej. 
Do zmagań przystąpiło12 
drużyn, które w drodze loso-
wania podzielone zostały na 
4 grupy. W pierwszym swym 
spotkaniu twardogórzanie 
pokonali wrocławian 2:1. 
W pojedynku z reprezen-
tacją Środy Śląskiej, młodzi 
zawodnicy nie wykorzystali 
swej szansy i przegrali w tie-
-breaku 21:19, kończąc na 

tym swój udział w zawodach. 
W pojedynku finałowym 
„Relaks” Oleśnica zwycię-
żył TKKF Środa Śląska 2:1 i 
zapewnił sobie triumf w im-
prezie. Wręczenia pucharów 
dokonał wiceprezes TKKF 
„Błyskawica” w Twardogórze 
Jan Pawlak. Zamykając XXXI 
edycję dolnośląskiej sparta-
kiady rekreacyjnej, kierow-
nik GOSiR-u Jan Świerad po-
dziękował sędziom, ekipom 
oraz opiekunom za przy-
bycie. Sąsiadom z Oleśnicy 
pogratulował zwycięstwa i 
życzył powodzenia w finale 
dolnośląskim, który odbę-
dzie się w Jeleniej Górze.



nr 4 (86)8 Twardogórski Informator Samorządowy

Twardogóra na starej fotografii

 
Wydarzyło się lat temu...

5W Szkole Podstawowej nr 
2 odbył się I Międzyszkolny 

Przegląd Małych Form Teatral-
nych dla uczniów klas I–III. 

5W Wielki Piątek mieszkańcy 
Twardogóry zebrali się przy 

Kościele Wniebowstąpienia 
Pańskiego, by wziąć udział w 
Drodze Krzyżowej.

521-osobowa grupa ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 odbyła 

pielgrzymkę do Rzymu. Twar-
dogórzanie wzięli udział w au-
diencji generalnej na pl. Świę-
tego Piotra.

4Twardogórzanin Krystian 
Sacharczuk został zwycięzcą 

Przeglądu Twórczości Agniesz-
ki Osieckiej „Bardzo wielka 
woda”.

4W Szkole Podstawowej w 
Goszczu odbyło się uroczy-

ste otwarcie Goszczańskiego 
Święta Ziemi oraz wystawy 
„Dęby Rogalińskie”.

4Oddano do użytku halę spor-
tową przy Szkole Podstawo-

wej w Grabownie Wielkim.

4Do Biblioteki Publicznej 
zawitała pisarka dla dzieci 

Małgorzata Strzałkowska.

3Przy ulicy Wielkopolskiej 
11 otwarto wypożyczalnię 

sprzętu rehabilitacyjnego, która 
jest prowadzona przez parafię
ewangelicką w Sycowie.

32 kwietnia zmarł papież Po-
lak Jan Paweł II. Na terenie 

całej gminy odbywały się żałob-
ne uroczystości.

3Gościem honorowym wy-
ścigu kolarskiego o puchar 

burmistrza Twardogóry był Ry-
szard Szurkowski – najbardziej 
znany polski kolarz szosowy.

3Zespół MLKS Echo Twar-
dogóra zwyciężył w mię-

dzynarodowym turnieju piłki 
siatkowej w ramach rozgrywek 
Euroligi.

Kartka z kalendarza

Absolwenci!
Komitet organizacyjny ob-
chodów 60-lecia Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Twardogórze zaprasza 
wszystkich absolwentów 
do udziału w uroczysto-
ści, którą zaplanowano 
na 27 września 2008 r.  
Karta zgłoszeniowa do-
stępna na: www.zsp.twar-
dogora.w.interia.pl.

UWAGA ZMIANA
Kasa w UMiG czynna:
w poniedziałki, środy, 

czwartki i piątki
od godz. 7.30 do 14.00,

we wtorki  
od 9.00 – 15.30

Już od 8 lat Dni Twardogóry 
integrują lokalną społecz-
ność, dają jej chwilę rado-
ści, relaksu i wytchnienia. 
Na twardogórskiej scenie 
występowały największe 
gwiazdy polskiej estrady. 
W tym roku zaprezentują 
się m.in.: Natalia Kukulska, 

Beata Kozidrak z zespołem 
Bajm, Patrycja Markow-
ska oraz Eleni. Dodatkową 
atrakcją będzie mecz piłki 
nożnej Polska – Niemcy w 
ramach Euro 2008 wyświe-
tlony na ekranie ledowym. 
Na organizację tego święta 
ma wpływ nie tylko przy-

chylność Gminy, ale rów-
nież wsparcie Sponsorów. 
Zainteresowanych udzia-
łem w sponsorowaniu tego 
wyjątkowego wydarzenia 
prosimy o kontakt z Sekre-
tarz Miasta i Gminy Janiną 
Czekajło pod numerem te-
lefonu (071) 399 22 47. 

Wpłat można dokonywać na konto: Urząd Miasta i Gminy Twardogóra 
BS O/Twardogóra 46 9584 1047 2005 0500 0606 0003

Dni Twardogóry 2008  7 - 8 czerwca

 
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 
 z powodu śmierci

ŚP
Andrzeja Lizaka

Radnego Rady Miejskiej w Twar-
dogórze, Nauczyciela  

i Działacza Społecznego
składają

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Rada Miejska w Twardogórze

Pracownicy Urzędu  
Miasta i Gminy w Twardogórze

 
Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim  
z powodu śmierci

ŚP
Jana Sobola

Sołtysa Sołectwa Sosnówka

składają
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra

Rada Miejska w Twardogórze
Pracownicy Urzędu  

Miasta i Gminy w Twardogórze

Wioska internetowa
Osoby zainteresowane zdo-
bywaniem i uzupełnianiem 
swojej wiedzy mogą bez-
płatnie korzystać z kompu-
terów w Centrum Kształ-
cenia na odległość, które 
mieści się w budynku szko-
ły w Chełstowie. Placówka 
czynna jest od poniedziałku 
do piątku od godz. 12.00 
do 20.00, a także w sobo-
ty i niedziele od 11.00 do 
15.00.


