
Rynek 
przebudowany

Idziemy 
w dobrym 
kierunku
– Wartość inwestycji 
wcale nie jest miarą jej 
rangi i znaczenia. Każ-
da jest dla nas ważna, 
nawet ta najmniejsza – 
podkreśla burmistrz Jan 
Dżugaj, z którym roz-
mawiamy dziś na temat 
zeszłorocznego budżetu

 - str. 3

Bajm, Patrycja Markowska, Natalia Kukulska, Eleni

Dni Twardogóry 2008

Program obchodów - czytaj str. 8

Jeszcze tylko miesiąc po-
trwa budowa hali wi-
dow iskowo-sp or towej. 
Wewnątrz budynku trwa-
ją prace wykończeniowe. 
Pod koniec maja monto-
wana była podłoga firmy 
Junkers, podwieszany był 
akustyczny sufit hali głów-
nej. Na zewnątrz malowana 

jest elewacja i układane są 
płytki klinkierowe. Gmina 
pozyskała na budowę obiek-
tu  2.784 500 zł dofinanso-
wania z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Całkowi-
ty koszt inwestycji wynosi 
9 693 900 zł.  Uroczyste prze-
kazanie do użytkowania hali 
zaplanowano na 5 września.

Budowa hali na finiszu

Firma Gembiak-Mikstacki 
zgłosiła Rynek do odbioru. 
Tym samym został zakoń-
czony II etap przebudowy 
płyty tej części miasta. Gmina 
Twardogóra zainwestowała 
w to przedsięwzięcie prawie 
6 mln zł, z czego 4.363.806,53 
zł to kwota dofinansowania 
z Unii Europejskiej i budżetu 
państwa. 

Sesja absolutoryjna 
odbyła się 28 kwietnia

Hala przy ul. Batorego będzie największym 
tego typu obiektem w regionie

Uroczyste przekazanie do użytkowania zaplanowane jest na 6 lipca br.

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, tel. 071/399 22 00, fax 071/315 81 42
email: ratusz@twardogora.pl www.twardogora.pl
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Jan Dżugaj

Burmistrz  
Miasta i Gminy Twardogóra

MINĄŁ MAJ

Jan Bernacki

Zastępca Burmistrza 
Miasta i Gminy Twardogóra

Za nami maj, miesiąc, w którym przyroda zaczy-
na budzić się do życia. Przyroda, ale nie my, bo 

zimowy letarg nas nie dotknął i przez cały ten okres 
ciężko pracowaliśmy. Systematycznie kończyliśmy 
to, co zostało rozpoczęte w roku ubiegłym, ale też 

remontowaliśmy to co zniszczyła zima, mimo, że jej prawie nie 
było. Trochę mamy jeszcze do naprawienia dróg gruntowych. 
W oświacie gminnej zostały zatwierdzone arkusze organizacyjne 
wszystkich podległych nam szkół, które szykują się do nowego 
roku szkolnego 2008/09. Po raz pierwszy 27 maja niektóre z nich 
strajkowały. Nie jestem zwolennikiem strajków, a rozmów, rozmów 
i jeszcze raz rozmów. Strajk to ostateczność. Warto podkreślić, że 
my, jako gmina, nie byliśmy adresatem postulatów zgłaszanych 
przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Żądania były i są kie-
rowane do rządu. 
Wydaje mi się, że dla gminnej oświaty zrobiliśmy do tej pory bar-
dzo dużo. Należy pamiętać, że na bieżące funkcjonowanie naszych 
szkół dokładamy z budżetu prawie 1 mln 800 tys. zł. To jest więcej, 
niż w latach poprzednich. Zatrudnionym w placówkach oświato-
wych, dla których jesteśmy organem prowadzącym, przyśpieszyli-
śmy wypłaty 10-procentowego wzrostu wynagrodzeń. Na cel ten 
zabezpieczyliśmy własne pieniądze.

Doceniamy oświatę

Swoje niezadowolenie z odnowionego Rynku 
okazuje grupa mieszkańców. Pisze do nas o 

powrocie do epoki kamienia łupanego, możliwości 
ścierania się ułożonego granitu i jego szkodliwym 
wpływie na zdrowie. Zapewniam wszystkich za-
troskanych i chyba wprowadzonych przez kogoś w błąd, że jest 
to prawdziwy, twardy i trudny do ścierania granit. Czy pachnący 
smołą asfalt był zdrowszy? Ta sama grupa krytykuje także inten-
sywne oświetlenie i kamienno-żeliwny wystrój architektonicz-
ny. Ujmuje jego nazwę w literackiej przenośni jako „alegoria  
księżycowa”. Zadowoleni natomiast są mieszkańcy Rynku i jego 
okolic. Cieszą się z kanalizacji sanitarnej i z tego, że odór ście-
ków z kratek ulicznych ustał na zawsze. Nie zapomnieli, że 40 lat 
temu zaasfaltowano zabytkową granitową nawierzchnię Rynku, 
nie zważając na to, że pod nią nie ma kanalizacji i sprawnego sys-
temu wodociągowego. Wreszcie się doczekali długo obiecywanej 
likwidacji przestarzałej stacji paliw, która nie przynosiła chlubne-
go wyglądu starówce. Ci sami ludzie są też szczęśliwi, że w końcu 
doczekali się Rynku bez ciemnych zaułków i kryjących się w nich 
pijaczków. Teraz w świetle kiści stylowych lamp, spacerując lub 
siedząc na ławeczkach, mogą podziwiać „alegorie księżycowe” 
i naturalną kamienną mozaikę. No proszę – jak romantycznie po-
trafimy się różnić.

Księżycowe alegorie

W Dzień Św. Floriana wszystkie jed-
nostki OSP z gminy Twardogóra ze-
brały się pod remizą przy ul. Ogro-
dowej. Oprócz gospodarzy, czyli 
strażaków z Twardogóry, przyjechał 

Goszcz, Grabowno Wielkie i Doma-
sławice. 
Po uroczystej zbiórce naczelnik OSP 
Sebastian Pawlak złożył meldunek 
prezesowi Zarządu Oddziału Gminne-
go ZOZP RP w Twardogórze Janowi 
Dżugajowi. Ten ostatni podziękował 
zebranym za trud niesienia pomocy w 
sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. 
Podziękował też wszystkim, którzy od 
lat bezinteresownie pomagają finanso-
wo strażakom, którym nie jest obojętne 

wyposażenie swej jednostki. Mówiąc 
to, Jan Dżugaj przekazał Sebastianowi 
Pawlakowi klucze oraz dowód rejestra-
cyjny do nowego samochodu bojowego 
marki Volvo. Chwilę później minutą 
ciszy uczczono pamięć tych, którzy 
odeszli. Kolejnym punktem obchodów 
Dnia Strażaka była msza święta w Bazy-
lice Mniejszej, dokąd przemaszerowały 
wszystkie jednostki ze swymi sztanda-
rami. Tam też odbyło się poświęcenie 
przekazanego strażakom samochodu. 

Najpierw odbyło się referendum strajkowe, 
przeprowadzone w połowie maja we wszyst-
kich szkołach i placówkach prowadzonych 
przez gminę. Na 6 szkół podlegających gmi-
nie strajkowały tylko dwie – w Chełstowie i 
częściowo Szkoła Podstawowa nr 2. Tak było 
27 maja. 
W Chełstowie wszyscy pracownicy przy-
stąpili do strajku. Rodzice mogli jednak po-

słać dzieci do szkoły na zajęcia opiekuńcze, 
prowadzone przez dyrektora. Mimo tego, 
uczniowie w szkole się nie pojawili. W dniu 
strajku gmina zapewniła dzieciom dowóz do 
swych placówek. W SP 2 na 25 zatrudnionych 
nauczycieli 17 przystąpiło do strajku. Zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze prowadzili peda-
godzy, którzy nie uczestniczyli w strajku. Do 
szkoły przyszło 44 uczniów.

Jak obchodzono Święto Strażaka w Twardogórze
Niezawodni w ratowaniu życia

Nauczyciele walczyli o podwyżki wynagrodzeń

Biblioteka Publiczna 
informuje, że od 16 
czerwca do 4 lipca 
będzie nieczynna  
z powodu okresowej 
kontroli księgozbioru, 
tzw. skontrum biblio-
tecznego.

Skontrum 
bibl ioteczne
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  Rozmowa z Janem Dżugajem - burmistrzem Miasta i Gminy Twardogóra
- Wykonanie dochodów na 2007 rok 
było wyższe od zaplanowanego. Jak 
należy to tłumaczyć?
- Oszacowaliśmy sobie pewne poziomy, 
a poszło lepiej. Wpływ ma na to wiele 
czynników, m.in. ilość osób płacących 
podatki i pozyskane dotacje.
- A czy jest jakiś wskaźnik, który wska-
zuje, że mieszkańcom gminy Twardo-
góra żyje się dziś dostatniej?
- Bardzo wysoko wzrosły udziały w po-
datku dochodowym od osób fizycznych,
co świadczy o tym, że więcej, niż w la-
tach poprzednich, ludzi ma teraz pracę. 
I to jest właśnie główne źródło wzrostu 
tego naszego dochodu.
- ...który i tak szacowany był wysoko.
- To prawda. Cały nasz dochód, w tym 
udział w podatku dochodowym od 
osób fizycznych, szacowaliśmy bardzo
wysoko. 
- Co jeszcze, oprócz wpływów z wy-
mienionego podatku, jest dla pana 
takim sygnałem, że w Twardogórze 
drastycznie spadło bezrobocie?
- Drugim barometrem na pewno jest 
ilość dzieci uczęszczających do przed-
szkola. Fakt, że ich liczba z roku na rok 
jest większa, oznacza, że rodzice tych 
maluchów znaleźli pracę. 
- Zatrzymajmy się na chwilę przy wy-
datkach. W 2007 roku wydanych zo-
stało mniej, niż zakładał to plan.
- Ktoś z boku mógłby powiedzieć, że 
mogliśmy znacznie więcej zrobić. Nic 
bardziej mylnego, ponieważ najpierw 
powinien zapytać, ile zostało podpisa-
nych kontraktów, czyli, ile jest środków 
zaangażowanych?
- Więc ile?
- Ponad 6 mln zł. To pieniądze, których 
fizycznie nie wydaliśmy, ale, ponieważ
kontrakty zostały już podpisane, wie-
dzieliśmy, że je wydamy. Powtórzę raz 
jeszcze, żeby nikt nie miał wątpliwości 
– tylko ilość zaangażowanych pieniędzy 
jest rzeczywistym miernikiem polityki 
wydatków każdej gminy.
- Dziesięciu radnych było za, czte-
rech wstrzymało się od głosu. Taki 
był wynik głosowania nad absoluto-
rium budżetowym podczas sesji rady 
miejskiej, która odbyła się 25 kwiet-
nia. Co dla pana oznacza taki podział 
głosów?
- Że trzeba dalej pracować, bo sprawoz-
danie za 2007 rok to już historia. Dla 

mnie jest to też informacja, że idziemy 
w dobrym kierunku, bo nie ma jedno-
myślności. Wpadnięcie w samozachwyt 
na pewno nam nie grozi.
- „Wykonanie zeszłorocznego budże-
tu to efekt podjętych decyzji w ciągu 
ostatnich 3-4 lat” – powiedział pan 
na absolutoryjnej sesji. Jakie decyzje 
miał pan na myśli?
- Decyzji o rozpoczęciu poważnych 
inwestycji nie podejmuje się z dnia na 
dzień, a 3-4 lata przed. Później reali-
zacja tych projektów jest tylko kon-
sumpcją wcześniejszych decyzji. Aby 
pozyskać prawie 3 mln zł dotacji na 
budowę hali sportowo-widowiskowej, 
musieliśmy o to zabiegać kilkadziesiąt 
miesięcy wcześniej. Najpierw zadanie 
to musiało zostać ujęte w Dolnośląskim 
Planie Rozwoju Bazy Sportowej, następ-
nie zobowiązani byliśmy składać odpo-
wiednie wnioski, uzyskać pozwolenie 
na budowę, itp. Mozolna, ciężka praca 
wymaga czasu.
- Rokrocznie podkreśla pan, że naj-
ważniejsze jest zabezpieczenie pienię-
dzy na wszystkie obowiązki w stosun-

ku do gminnych jednostek. Dlaczego 
to jest aż tak ważne?
- A jakby to wyglądało, że ktoś jeź-
dzi „wypasionym” mercedesem, a jego 
dzieci nie mają co jeść. Najpierw trzeba 
zadbać o swoje podwórko, aby to, co ma 
służyć wszystkim mieszkańcom miasta 
i gminy, funkcjonowało na należytym 
poziomie. Od pracowników swoich 
jednostek wymagamy sporo, a za dobrą 
pracę trzeba dobrze płacić. 
- Jaka liczba, czy może wskaźnik z wy-
konanego budżetu, nastraja pana naj-
większym optymizmem?
- Realizacja szacowanego dochodu na 
poziomie 103,6 %.

- Gmina Twardogóra przypomina dziś 
wielki plac budowy. Jak reagują na to 
mieszkańcy?
- Spotykam się z dużym zrozumieniem. 
To przecież dla nich pracujemy i ich 
oczekiwania systematycznie staramy się 
spełniać. 
- Proszę teraz powiedzieć, jaka liczba 
najbardziej spędza panu sen z powiek, 
budzi największy niepokój?
- Ilość pieniędzy, którą chcemy pozy-
skać z zewnątrz.
- Na ile milionów liczycie?
- Odpowiem tak – jesteśmy bardzo am-
bitni.
- Jeżeli spaść, to z wysokiego konia...
- Dlaczego mamy spadać? Trzeba się 
trzymać siodła i jechać dalej, aby do-
trzeć do  wyznaczonego celu.
- Na inwestycje i zakupy inwestycyj-
ne wydanych zostało 9 681 585 zł, co 
stanowi 31,3% wszystkich wydatków. 
Procentowo nikt w okolicy nie wydał 
więcej na ten cel.
- Jakbyśmy do tego doliczyli jeszcze ob-
sługę kredytów i pożyczek zaciągniętych 
na inwestycje w latach wcześniejszych, 
liczba ta byłaby znacznie wyższa. 
- O ile?
- O około milion złotych.
- Niewiele w porównaniu do innych, 
bo tylko 28% gmina przeznacza na 
wynagrodzenia i pochodne.
- A to ciekawe. Chyba zatrudniamy 
mniej pracowników, ale dajemy sobie 
radę.
- Ile środków z zewnątrz zostało pozy-
skanych w ciągu ubiegłego roku?
- Prawie 11 mln zł. 
- Co zamierza pan zrobić, aby zwolen-
ników podejmowanych przez gminę 
działań, co roku było więcej, a prze-
ciwników coraz mniej?
- Po prostu będę ciężko pracował i tego 
samego wymagał od swoich współpra-
cowników. Żeby naszym mieszkańcom 
żyło się lepiej i dostatniej. To jest moim 
nadrzędnym celem, a polityka mnie nie 
obchodzi.
- Jakie najważniejsze inwestycje są 
obecnie realizowane?
- Budowa hali widowiskowo-sportowej 
i modernizacja Rynku. Chciałbym jed-
nak podkreślić, że wartość danej inwe-
stycji nie jest miarą jej rangi i znaczenia. 
Każda jest dla nas ważna, nawet ta naj-
mniejsza. 

IDZIEMY W DOBRYM KIERUNKU

Liczby budżetu
Budżet gminy Twardogóra po 
zmianach na 31 grudnia 2007r.

- Dochody – 33 288 272 zł (plan),
34 488 260 zł (wykonanie), 
103,6% (wskaźnik)

- Wydatki – 37 204 704 zł (plan), 
30 858 028 zł (wykonanie),  
82,9% (wskaźnik)
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Majowe przetargi
Trwają postępowania przetargowe:
• Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem 
• Rozbudowa z przebudową budynku remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej

Oddany do użytkowania został ciąg 
pieszy między ul. Długą i B. Krzywo-
ustego. Firma „KAN-WOD” wymieniła 
stare betonowe płytki na kostkę bruko-
wą, zamontowała poręcze, a połączenie 
między ul. Długą i Wielkopolską zostało 
dostosowane do ruchu osób niepełno-
sprawnych. Gmina zapłaciła za remont 
73 562,06 zł. W pierwszym tygodniu 
czerwca rusza budowa chodników 
w ul. H. Wiernego i przy Grzybowej. 

Na koniec czerwca planowane jest 
zakończenie prac remontowych przy 
ulicy B. Krzywoustego. Zakład Re-
montowo-Budowlany LAREK z Obor-
nik Wlkp wykonuje roboty nawierzch-
niowe. Ponadto zamontuje urządzenia 
małej architektury jak kosze, słupki, 
pokrywy kanałowe z herbem Twardo-
góry oraz znaki drogowe. Wymienione 
zostaną także słupy oświetleniowe. 

Jest nowa droga
Udało się pozyskać dotację w wysoko-
ści 73 560 zł z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych na 
przebudowę drogi między Sądrożycami, 
a Chełstówkiem. Przebudowa potrwa 
do 15 lipca. Koszt inwestycji wynosi 
682 056,47 zł.

Ruch za stadionem
Do połowy lipca będą trwały prace 
związane z uzbrojeniem wodno-kanali-
zacyjnym osiedla przy stadionie sporto-
wym (ul. Polna, Akacjowa, Kasztanowa, 
Wierzbowa, Bukowa, Topolowa). Rów-
nocześnie budowana jest nawierzchnia 
dróg i chodników w ulicach Topolowej 
i Klonowej.

Przedszkole w remoncie
Trwają prace remontowe Miejskiego 
Przedszkola. Firma z Opatowa powinna 
zakończyć je do 20 sierpnia. Zakres prac 
obejmuje wymianę pokrycia dachowego, 
remont elewacji budynku, remont scho-
dów zewnętrznych oraz zagospodarowa-
nie terenu przy budynku, tj. moderni-
zację chodników i dróg wewnętrznych, 
wyposażenie placu zabaw w urządzenia 
rekreacyjne (m.in. domek zabaw, most 
z tunelem, huśtawki, zestaw do koszy-
kówki, stół piknikowy). 
Ponadto odnowione zostanie ogrodzenie 
terenu przedszkola. Za remont gmina za-
płaci prawie 600 tys. zł.

Gminne inwestycje

Twardogórski Rynek z lotu ptaka



nr 5 (87) 5Twardogórski Informator Samorządowy

Uroczysty apel z okazji 217 rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja odbył się 5 maja w Szkole Podstawowej w 
Grabownie Wielkim. Przygotowano atrakcyjną dekorację, 
a uroczystości towarzyszył chór szkolny.
Uczniowie, pod opieką polonistki Joanny Syndoman, przybli-
żyli wydarzenia z 3 maja 1791 roku, kiedy to Sejm Czteroletni 
uchwalił najważniejszą ustawę, która przeszła do historii jako 
Konstytucja 3 Maja. Była to kolejna lekcja patriotyzmu. 

Lekcja patriotyzmu

Otwarcie filii Biblioteki 
Publicznej w Grabow-

nie Wielkim odbyło się 8 
maja. Do miejscowej szkoły 
przybyli zacni goście. Byli 
burmistrzowie Jan Dżugaj 
i Jan Bernacki, nie zabra-
kło też inspektora oświaty 
Zdzisława Fabiniaka, prze-
wodniczącego rady miejskiej 
Stanisława Adamskiego, wi-
ceprzewodniczącej Beaty 
Pięty, radnego Piotra Kozła, 
sołtysa Adama Bednarskiego 
oraz czytelników. Wszystkich 
serdecznie powitała dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicz-
nej Krystyna Bajcar.

Burmistrz podzielił się swo-
imi przemyśleniami na temat 
przeniesienia biblioteki pu-
blicznej z dotychczasowego 
budynku do obiektu szkoły. 
Jak podkreślił, zdecydowano 
się na ten krok tylko dla do-
bra i wygody mieszkańców. 
– Szkoła na wsi to również 
centrum kultury – przypo-
mniał i podziękował dyrek-
tor Krystynie Bajcar oraz 
kierownik filii Halinie Kona-
rzewskiej za zaakceptowanie 
tej decyzji i trud związany z 
przeprowadzką. Wręczając 
list gratulacyjny na ręce dy-
rektor, zwrócił uwagę na zna-

czenie instytucji biblioteki w 
rozwoju duchowym i intelek-
tualnym nie tylko uczniów, 
ale i starszych czytelników.
Następnie Halina Konarzew-
ska zaprezentowała groma-
dzony przez lata księgo-
zbiór. Dodatkowym atutem 
obecnego pomieszczenia 
są komputery z dostępem 

do internetu. Po obejrzeniu 
biblioteki i wpisaniu się do 
pamiątkowej kroniki, dyrek-
tor szkoły Renata Szmajek 
zaprosiła wszystkich na część 
artystyczną. Uczniowie klasy 
I i II, pod opieką nauczycielek 
Anny  Dżugaj i Małgorzaty 
Nogi, przygotowali spektakl 
„Wielki koncert”.

Dla dobra mieszkańców Grabowna, 
biblioteka została przeniesiona do szkoły

Bliżej książek

Przy okazji zajęć poświęconych Małej Ojczyźnie uczniowie 
klasy IV SP w Goszczu dowiedzieli się, że w ich miejsco-
wości działał kiedyś młyn papierniczy. Ponieważ po samym 
młynie nie ma już śladu i pozostała po nim jedynie rycina 
na starej pocztówce, postanowiono zorganizować wyciecz-
kę do jedynego takiego obiektu w Polsce, który nadal działa. 
7 maja dzieci z Goszcza, pod opieką wychowawcy Waldemara 
Pelca i polonistki Roksany Waszkowiak, odwiedziły zabytko-
wą papiernię w Dusznikach Zdroju. Podczas lekcji muzealnej 
uczniowie czerpali papier, poznali historię techniki i tech-
nologii papierniczej, realia pracy i życia w młynie. Obejrze-
li również wystawy prezentujące rękodzieło papiernictwa w 
Polsce i na świecie. Interaktywne zajęcia przyswoiły dzieciom 
takie pojęcia jak: manufaktura, celuloza, filigran. Lekcja mu-
zealna stała się doskonałym uzupełnieniem programu tech-
niki, historii, ekologii oraz edukacji regionalnej. Pamiątką po 
niej jest dla każdego własnoręcznie wykonana kartka papieru 
oraz bezcenna satysfakcja. Wśród eksponatów muzeum dzie-
ci znalazły bliski swoim sercom akcent - starą pocztówkę, na 
której widniała rycina goszczańskiego młyna papierniczego. 

Połączyła ich kartka
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Dni Twardogóry mają już 
swoją wieloletnią tradycję. 
Od ośmiu lat, czyli od kiedy 
organizowane są na placu 
OSP przy ul. Ogrodowej, za-
liczają się do najbardziej uda-
nych imprez rozrywkowych 
nie tylko w naszym powiecie, 
ale i w całym regionie. Rok-
rocznie na koncertach w ra-
mach Naszego święta bawią 
się nie tylko twardogórza-
nie, ale również mieszkańcy 
ościennych gmin i powiatów. 
Z niewielkiego miasteczka 
nad Skorynią wyjeżdżają 
zachwyceni. Zawsze z obiet-
nicą, że „spotkamy się tu 
znów za rok”, jak w „Zielo-
nych wzgórzach nad Soliną” 
śpiewał Wojciech Gąsowski. 
Bawi się nie tylko młodzież, 
ale i dorośli, bo repertuar jest 
dobierany w ten sposób, aby 
każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. – Bo taki od początku 
był nasz zamysł – przypomi-
na burmistrz Jan Dżugaj, któ-
ry często powtarza, że musi 
być czas na taniec i na róża-
niec i że nie samym chlebem 
człowiek żyje. Między inny-
mi dlatego Jan Dżugaj, gdy 
tylko został burmistrzem, 
postanowił przenieść Dni 
Twardogóry z „Placu zabaw” 
przy ogródkach działkowych 
na plac OSP przy ul. Ogro-
dowej. – Szukaliśmy takiego 
miejsca, które byłoby w mie-
ście, a jakby nie w mieście 
– żartuje Jan Dżugaj. 

2000
Zmiana lokalizacji święta 
gminy okazała się strzałem w 
dziesiątkę. „Kto, jeśli nie ty, 
przywróci marzeniom sens 
i spokój moim snom?”– w 
czerwcu 2000 roku pytał ze 
sceny Marceli Trojan z popu-
larnego Gangu Marcela. Pu-
bliczność biła również brawo 
zespołowi EKT Gdynia, któ-
ry uraczył ją piosenką tury-
styczną, morską i żeglarską. 
Hurt i Hey także miały swych 
licznych fanów. 

2001
Rok później przyjechał To-
masz Budzyński i jego pun-
kowa Armia, a wraz z nią mi-
łośnicy tego rodzaju muzyki 
z całej Polski. „Budzy” śpie-
wał jak za starych dobrych 
lat, kiedy to ze swoją Siekierą 
wygrywał festiwal w Jaroci-
nie. „Na miłość nie ma rady” 
– rozległo się z wielkich gło-
śników i już było wiadomo, 
że tym razem do zabawy za-
prasza Eleni, która przywio-
zła ze sobą „Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca”. Lombard, 
Krywań i Teatr Prawdziwy to 
inne gwiazdy roku 2001. 

2002
– Na scenie będzie więcej 
gwiazd, niż na niebie – cie-
szyli się młodzi twardogórza-
nie.  I mieli rację. Najpierw 
zaprezentowali się wetera-
ni folku, czyli Skaldowie, z 

młodym duchem i ciałem 
Jackiem Zielińskim. Przy 
piosence „Dziś prawdziwych 
Cyganów już nie ma” zaczęło 
się prawdziwe szaleństwo, z 
tańcami i barwnymi korowo-
dami. Po krakowskim zespo-
le Pod Budą przyszedł czas na 
bluesa. W najlepszym wyko-

naniu. Śląska formacja Dżem 
przypomniała swoje wszyst-
kie przeboje, z „Cegłą”, „Ka-
czorem” i „Whisky” na czele. 
Zapalniczki poszły w górę, 
kiedy Maciej Balcar zadedy-
kował Ryszardowi Riedlowi, 
pierwszemu wokaliście Dże-
mu, „Sen o Victorii”. 

Radość, 
relaks 
i wytchnienie
– Kult, Kasia Kowalska, Tercet Egzotyczny, Cree, 
Wilki, Piersi, Szymon Wydra & Carpe-Diem, Elek-
tryczne Gitary, No To Co, Lady Pank, Varius Manx, 
Czerwone Gitary, Don Wasyl, Maryla Rodowicz, 
Ira, Jeden Osiem L, Maanam, Lombard, Pod Budą, 
Skaldowie, Eleni, Gang Marcela, Hey, Dżem, Armia, 
T.Love, Zbigniew Wodecki, Halina Frąckowiak, 
Ryszard Rynkowski – to gwiazdy, które do tej pory 
wystąpiły na Dniach Twardogóry.
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W Twardogórze na klawi-
szach grał jeszcze Paweł 
Berger, który kilka miesięcy 
później zginął w wypadku 
samochodowym.

2003
Władze gminy wyżej zawie-
siły sobie poprzeczkę w 2003 

roku, organizując tzw. koncert 
na pięć gwiazd. Jako pierwsi 
zaprezentowali się kowboje 
z Radomia, czyli zespół Ira. 
Następnie zaśpiewali artyści 
starsi, znani i lubiani – Hali-
na Frąckowiak, Ryszard Ryn-
kowski i Zbigniew Wodecki. 
Na deser do wspólnej zabawy 

porwał publikę T.Love i Mu-
niek Staszczyk. 
– Super był Wodecki, szcze-
gólnie jego „Pszczółka Maja” 
– chwaliła artystę młoda 
twardogórzanka. Jej koledze 
z Sycowa najbardziej podo-
bały się miejscowe kobiety. 
– Cel został osiągnięty – nie 
krył zadowolenia ówcze-
sny przewodniczący rady 
miejskiej Andrzej Zarówny. 
– Było to wielkie wydarzenie 
nie tylko dla mieszkańców 
naszej gminy, ale także dla 
naszych gości – podsumował 
obchody burmistrz Twardo-
góry Jan Dżugaj.

2004
– Takich tłumów Twardogó-
ra jeszcze nie widziała – pi-
sały lokalne media o Dniach 
Twardogóry w roku 2004. 
Padł wówczas rekord fre-
kwencji. Magnesem była 
Maryla Rodowicz, której pu-
bliczność długo nie pozwa-
lała zejść ze sceny. Po 1,5-
-godzinnym pożegnała się z 
fanami, zaśpiewaną na bis, 
„Szparką-sekretarką”. 
– Nie byłoby chyba fenome-
nu Maanamu, gdyby nie Kora 
– mówili o Oldze Jackowskiej 
jej wielbiciele, czekając na 
swój ulubiony utwór „Ko-
cham Cię, kochanie moje”. 
Zespół pojawił się w Twar-
dogórze w nowym składzie, 
z Jose Juarezem na bębnach. 
I to było słychać. Maanam 
powrócił do mocniejszego 
rockowego brzmienia, do 
którego przyzwyczaił swych 
starszych słuchaczy.

2005
Deszczowo, ale czadowo 
było w 2005 roku. Mimo 
niesprzyjającej pogody, fre-
kwencja dopisała. Tych nieco 
starszych do tańca porwali 
polscy Beatlesi, czyli Czer-
wone Gitary, mocny rocko-
wy pazur pokazał Lady Pank 
z Janem Borysewiczem na 
czele, a w cygańskie rytmy 
wprowadził wszystkich Don 
Wasyl. Miały przyjechać też 
Wilki, ale, z powodu choro-
by Roberta Gawlińskiego, w 
ostatniej chwili zastąpił ich 

Varius Manx. 
– Kiedy dowiedziałam się, że 
gramy w Twardogórze, by-
łam bardzo szczęśliwa – nie 
kryła wzruszenia wokalistka 
grupy Monika Kuszyńska. 

2006
„Nieoficjalne święto powia-
tu” – tak zaczęto nazywać 
Dni Twardogóry od czerwca 
2006 roku. Tylko tutaj wystą-
piło bowiem tak wiele gwiazd 
z górnej półki polskiej estra-
dy. Dla młodzieży lubiącej 
mocniejsze brzmienia zagra-
ły Piersi oraz Carpe Diem z 
Szymonem Wydrą. Preferu-
jących spokojniejsze klimaty 
ukołysały Elektryczne Gitary 
i Wilki, a niezniszczalną „By-
strą wodę” zaśpiewał zespół 
No To Co. 
– Już siedem lat z rzędu spo-
tykam się z wami na Dniach 
Twardogóry – powiedział 
do publiczności burmistrz 
Jan Dżugaj, a następnie, nie 
kryjąc wielkiego wzruszenia, 
podziękował za tak liczne 
przybycie. 

2007
Niestety, podobnie jak dwa 
lata wcześniej, również 
deszcz był bohaterem święta 
gminy w 2007 roku.  Aura 
odstraszyła trochę sympaty-
ków Kasi Kowalskiej, ale już 
na Kulcie i Tercecie Egzotycz-
nym pod sceną zebrało się 
około trzy tysiące widzów. 
– Pojechalibyśmy za nią na-
wet na koniec świata – żar-
towali fani Izabeli Skrybant- 
-Dziewiątkowskiej, którzy 
przyjechali z Ostrowa Wiel-
kopolskiego. Przy „Pameli” 
w ich oczach pojawiły się łzy 
wzruszenia. 
2,5-godzinny koncert Kultu 
rozpoczęła „Celina”, po której 
Kazik Staszewski zaśpiewał 
„Czarne słońca”, „Arachię”,  
„Do Ani”, a także premie-
rę pod roboczym tytułem 
„Klejnot Azji”. Na bis wszy-
scy usłyszeli „Polskę”. 
– Zrobię wszystko, aby za 
rok zagrał u nas zespół Bajm 
– obiecywał Jan Dżugaj. I, jak 
się okazało, burmistrz słowa 
dotrzymał.
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