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Sienkiewicz 
w Twardogórze

Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardo-
górze otrzymała imię Polskich Nobli-
stów. Na uroczystość z tej okazji przy-
jechał Juliusz Sienkiewicz - wnuk 
słynnego polskiego  pisarza.       str. 6

60 lat OSP w Domasławicach
Obchody 60-lecia OSP w Domasławi-
cach połączono z dorocznymi gmin-
nymi zawodami sportowo-pożarni-
czymi, które odbyły się 14 czerwca.
Pierwszym prezesem domasławickiej 
straży był Leon Trelka, naczelnikiem 

Nikodem Łyczkowski, a gospodarzem 
Stanisław Chyłka. W 1973 r. na świetlicę 
została zaadaptowana stodoła, a pięć lat 
później ufundowano sztandar. Obecnie 
jednostka liczy 30 członków, w tym 10 
młodzieżowców. 

Prezes OSP w Domasławicach Wojciech Maślak odbiera statuetkę św. Floriana 
od burmistrza, a zarazem prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Twardogórze

str. 2

Koncerty czterech 
gwiazd polskiej sceny 

muzycznej oraz mecz Pol-
ska-Niemcy, oglądany na 
telebimach, to największe 
atrakcje tegorocznych Dni 
Twardogóry. Dopisała fre-
kwencja, pogoda również, 
więc czego można chcieć 
więcej. – Wygranej z Niem-
cami – żartowali zawiedze-
ni kibice, którzy za chwilę 
zaczęli głośno skandować: 
„Robert Kubica...”.
W sobotę do Twardogóry 
przyjechały Natalia Kukulska 
i Patrycja Markowska. Córka 
Anny Jantar zaśpiewała kilka 
utworów ze swej najnowszej 
płyty o wdzięcznym tytule-
„Sexi Flexi”. 
Niedzielne koncerty zaini-
cjowała Eleni, po której na 
scenę weszła Beata Kozidrak 
z zespołem Bajm.

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, tel. 071/399 22 00, fax 071/315 81 42
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Jan Dżugaj

Burmistrz 
Miasta i Gminy Twardogóra

KRÓTKO I NA TEMAT

Jan Bernacki

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogóra

Słowo się rzekło, kobyłka u płotu – 8 czerwca 
w Twardogórze wystąpił zespół Bajm. Było to 

wielkie wydarzenie artystyczne, towarzyskie i pro-
dukcyjne, bo podczas koncertu tej legendy polskiej 
muzyki rozrywkowej padł rekord frekwencji. Widać 

twardogórska atmosfera zrobiła wrażenie na Beacie Kozidrak, bo 
w pewnym momencie zażartowała, że chce u nas zostać. Pomy-
ślałem wtedy – „lokum dla Pani na pewno się znajdzie”. Ale już 
na poważnie, tegoroczne święto naszej gminy musiało być uda-
ne, skoro zgromadziło tak dużą widownię. Po rejestracjach wi-
dać było, że zaproszone zespoły przyciągnęły fanów nawet spoza 
naszego województwa. Zarówno Natalia Kukulska, jak i Patrycja 
Markowska, Eleni oraz Bajm miały swoich odbiorców. I oto w tym 
wszystkim chodzi. Zawsze powtarzam – musi być czas na pracę, 
na taniec i na różaniec. Ktoś powiedział, że musimy mieć w niebie 
duże znajomości, bo w tym roku pogoda była niemal idealna. Szko-
da, że nie dostosowali się do niej piłkarze reprezentacji Polski, 
którzy ulegli Niemcom 0:2. Niektórzy twierdzili, że była to jedy-
na przykra niespodzianka podczas tego pierwszego czerwcowego 
weekendu. I trudno się z nimi nie zgodzić. Już teraz ludzie pytają 
mnie, kto wystąpi za rok? – Może ojciec Patrycji Markowskiej z 
zespołem – brzmiała jedna z wielu propozycji. Wiem, że Perfectu 
jeszcze u nas nie było, a czy zagra? Dziś muszę odpowiedzieć dy-
plomatycznie: „Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam”.

Zawiedli tylko piłkarze Synergia w oświacie

Aktualny zarząd stanowią: 
Wojciech Maślak (prezes), 
Paweł Kamiński (komen-
dant), Krzysztof Szymanek 
(zastępca komendanta), 
Lucjan Kot (sekretarz), Ma-
riusz Fryt (skarbnik), Józef 
Marszałek (przewodniczący 
komisji rewizyjnej).
W zawodach sportowo-po-
żarniczych gmin Twardogóra 
i Międzybórz wystartowały 
tylko trzy drużyny seniorów 
i jedna młodzieżowa – go-
spodarzy. Wśród starszych 
triumfowała jednostka z Do-
masławic, przed Królewską 
Wolą i Twardogórą. – Może-
cie być z siebie dumni – miej-
scowych strażaków pochwalił 
burmistrz, a zarazem prezes 

Zarządu Oddziału Gminne-
go OSP Jan Dżugaj. – Szko-
da tylko, że nie wszystkie 
jednostki wzięły dziś udział 
w zawodach – wyraził ubo-
lewanie. Z okazji jubileuszu 
burmistrz wręczył druhowi 
Maślakowi list gratulacyjny 
oraz statuetkę św. Floriana. 
– Na następne 10-lecie życzę 
wam lepszego auta – zastęp-
ca komendanta powiatowego 
OSP Tadeusz Szczepaniak 
spojrzał na 27-letniego żuka.

Gospodarze najlepsi w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych

60 lat OSP w Domasławicach

Bardzo wysoko oceniana jest gmina Twardogó-
ra w zakresie utrzymania obiektów szkolnych i 

ich wyposażenia w nowoczesny sprzęt oraz pomoce 
naukowe. Cieszy mnie tak wysoka zewnętrzna oce-
na standardu naszych obiektów. Tym bardziej, że 
ponad to, co już mamy w użytkowaniu, w końcowej fazie realizacji 
jest hala widowiskowo-sportowa. Dodatkowo do końca wakacji 
budynek przedszkola i jego otoczenie zmienią się nie do poznania. 
Bardzo ważnym elementem potencjału naszych szkół są dobrze 
przygotowani nauczyciele. Gdy jednocześnie w tym samym czasie 
na wysokim poziomie spełnianych jest kilka elementów,  można 
spodziewać się efektu synergii. Moim zdaniem, taki efekt nastąpił. 
Analizując wyniki sprawdzianu kl VI naszych szkół w 2008 r. i 
porównując te wyniki z wynikami wojewódzkimi zauważyć można, 
że gmina Twardogóra osiągnęła średnią 27,7 pkt., co jest znacznie 
powyżej średniej wojewódzkiej – 25,4 punktów. Powyżej średniej 
gminnej uplasowali się VI-klasiści z SP nr 2, uzyskując 29,7 pkt. 
oraz z SP w Goszczu – 28,2 pkt. Pozostałe szkoły nieco odstają od 
liderów, ale pewnie wpłynie to na nie mobilizująco. Tym bardziej, 
że w nazwie jednej z nich pojawiło się właśnie imię Polskich No-
blistów. Z powyższego wynika, że nasze gimnazjum pozyska od no-
wego roku bardzo uzdolnioną młodzież. A więc to także wyzwanie 
dla tej szkoły – trzeba co najmniej utrzymać ten wynik. Tymczasem 
życzę wszystkim uczniom i nauczycielom odlotowych wakacji. 

Wynik zawodów OSP
• Gr. II chłopców 
Domasławice (124 pkt)
• Gr. III
1. Domasławice (108 pkt)
2. Królewska Wola (114)
3. Twardogóra (130) Drużyny biorące udział w zawodach
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Koncerty czterech gwiazd polskiej 
sceny muzycznej oraz mecz Pol-

ska-Niemcy, oglądany na telebimach, 
to największe atrakcje tegorocznych 
Dni Twardogóry. Dopisała frekwen-
cja, pogoda również, więc czego moż-
na chcieć więcej. – Wygranej z Niem-
cami – żartowali zawiedzeni kibice, 
którzy za chwilę zaczęli głośno skan-
dować: „Robert Kubica...”.

Debiut „Prawd”
W sobotę do Twardogóry przyjechały 
Natalia Kukulska i Patrycja Markow-
ska. Córka Anny Jantar zaśpiewała kil-
ka utworów ze swej najnowszej płyty o 
wdzięcznym tytule„Sexi Flexi”. Wielki 
prezent sprawiła swym starszym fanom, 
gdy zaintonowała „Tyle słońca w całym 
mieście” z repertuaru swojej mamy. 
Młodszym zaserwowała m.in. „Bad”, 
czyli kawałek śpiewany niegdyś przez 
Michaela Jacksona. Gdy jeszcze Natalia 
rozdawała swym fanom autografy, na 
scenę weszła Patrycja Markowska, cór-
ka Grzegorza – lidera zespołu Perfect. 
„Drogi kolego” to jedna z pierwszych 
piosenek, jakie można było usłyszeć. 
Wokalistka zadedykowała ją wszystkim 
panom, którzy nie wiedzą jak walczyć o 
kobietę. – Zapamiętamy ten koncert na 
długie lata – powiedziała wzruszona po 
utworze „Kilka prostych prawd”. Okaza-
ło się, że na żywo zaśpiewała go po raz 
pierwszy właśnie w Twardogórze. 

Miłość jak wino
Niedzielne koncerty zainicjowała Eleni. 
Jej kierownik artystyczny Kostas Dzokas 
przypomniał pokrótce historię powsta-
nia zespołu, przedstawił też jego muzy-
ków. – Kiedy 30 lat temu przyprowadził 
ją do nas jej starszy brat, powiedziałem 
kolegom: „Oto stoi przed nami przyszła 
gwiazda polskiej piosenki” – dumny z 
siebie spojrzał w kierunku Eleni. A ta 
w Twardogórze zaśpiewała już po raz 
drugi. Jej występ podziwiała głównie 

starsza publiczność, ale nie brakowało 
także nastoletniej widowni. Wszystkich 
ukołysały takie przeboje jak: „Na mi-
łość nie ma rady”, „Dla ciebie jestem ja” 
czy „Miłość jak wino”. Nie zabrakło też 
popularnej „Zorby”.

Same hity
Po meczu Polska-Niemcy, czyli około 
godz. 23, na scenę wkroczyła Beata Ko-
zidrak. Podziękowała za ciepłe przyję-
cie, nie kryjąc zdziwienia, że w Twardo-
górze ma tylu wielbicieli: – Ale czadowo 
– uśmiechnęła się, a publiczność nagro-
dziła ją gromkimi brawami. – Może tu 
zostanę na stałe, co? – zaproponowała 
i za chwilę usłyszała:  „Zostań z nami, 
zostań z nami”. Jak można się było spo-
dziewać, Bajm zagrał niemal wszystkie 
swoje największe hity. Od „Płynie w nas 
gorąca krew”, po „Białą armię”, „Dia-
ment i sól”, „Różową kulę”, Miłość i ja”, 
„Szklankę wody”, „Myśli i słowa”, „Te-
raz płynę”, na niezniszczalnym „Nie ma 
wody na pustyni” kończąc.
– Najtrudniejsza rola zawsze mi przy-
pada. Najpierw muszę zakontraktować 
występy, a później zakończyć imprezę 
– po raz dziewiąty pożegnał się z pu-
blicznością burmistrz Jan Dżugaj. Pokaz 
sztucznych ogni uwieńczył tegoroczne 
święto Twardogóry.

„Mam tu zostać?” – pytała Beata Kozidrak. „Zostań z nami” – odpowiadali jej wielbiciele

Dni Twardogóry 2008
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Z rewizytą w szkockiej Ka-
tolickiej Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w 
Viewpark przebywała 14-
-osobowa grupa uczniów ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w 
Twardogórze. Towarzyszyli 

im opiekunowie: E.Stępień, 
M.Pecican i B.Franc.
Głównym punktem poby-
tu były uroczystości z okazji 
święta szkoły, które przypada 
18 maja, czyli w dniu uro-
dzin patrona Jana Pawła II. 

Uczniowie dwójki zaprezen-
towali polski program arty-
styczny oraz wzięli udział 
we mszy śwętej. Następnego 
dnia pojechali na wycieczkę 
do Edynburga. Tam zoba-
czyli najciekawsze miejsca 
tego miasta, czyli katedrę, 
pałac Marii Stuart – królowej 
Szkocji, parlament szkocki, 
gdzie cała grupa została bar-
dzo mile i serdecznie pod-
jęta przez posła parlamentu 
Michaela Mcmahon. Odby-
ło się też spotkanie z woje-
wodą regionu Lanarkshire 

w mieście Lanark – Thoma-
sem Curley. Każdy z uczest-
ników został zaproszony na 
lunch i otrzymał wspaniałe 
upominki. Następne dni wy-
pełniły zajęcia dydaktyczne 
w zaprzyjaźnionej szkole, 
wieczór szkocki oraz dys-
koteka. Na przełomie maja 
i czerwca przyszłego roku 
planowana jest ponowna wi-
zyta uczniów i nauczycieli z 
Viewpark. Temat projektu to 
„Śladami patrona Jana Pawła 
II”, a więc miejsca związane 
z wspólnym patronem.

Głównym punktem pobytu były uroczystości 
związane z urodzinami Jana Pawła II

Nasi w Szkocji

Twardogórskiej jedynce, w 10-lecie 
istnienia, nadano imię Polskich Nobli-
stów oraz okolicznościowy sztandar. 
Uroczystości związane z nadaniem szko-
le imienia odbyły w piątek, 13 czerwca. 
Sztandar ufundowany przez rodziców, 
nauczycieli, burmistrza oraz lokalną 
społeczność poświęcił i pobłogosławił 
biskup Teofil Wilski. Po złożeniu pod-
pisu na akcie erekcyjnym burmistrz Jan 
Dżugaj przekazał sztandar szkoły dy-
rektor Marii Lidii Gerus. 
– Nadaję wam ten sztandar jako sym-
bol najwyższych wartości i znak wa-
szej godności – powiedział szef gminy. 
Za chwilę poczet sztandarowy zapre-
zentował sztandar, a każdy z darczyń-

ców miał okazję wbić w jego drzewiec 
symbolicznego gwoździa. Dalsza część 
uroczystości odbyła się na terenie szko-
ły. Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy 
nagłówkowej przed wejściem, w holu 
placówki odsłonięto również kącik pa-
trona. – Niech kolejne 10-lecia zapro-
centują sukcesami i zapiszą wiele cie-
kawych kart w kronice twardogórskiej 
jedynki – życzyła swojej placówce dy-
rektor Maria Lidia Gerus. Z okazji okrą-
głego jubileuszu szkoły zaprezentowała 
też monografię, która została wydana 
specjalnie z tej okazji. 
Gość honorowy Juliusz Sienkiewicz 
przybliżył kulisy przyznania jego dziad-
kowi Nagrody Nobla. Już na wstępie 

zaznaczył, że, wbrew obiegowej opinii, 
Henryk Sienkiewicz nie został nagro-
dzony za powieść „Quo Vadis”, ale za 
całokształt twórczości. Poinformował 
też, że jego dziad wygłosił w Sztokhol-
mie mowę w języku francuskim, a nie, 
jak przekonują niektórzy, po łacinie. 
Burmistrz Jan Dżugaj przypomniał 
zdanie wypowiedziane przez siebie 10 
lat temu, a które brzmiało: „Małe może 
być piękne”. – Dziś jestem dumny, że 
słowa te znalazły odzwierciedlenie w 
rzeczywistości – dodał. Na koniec za-
prezentowano część artystyczną, w któ-
rej uczniowie przedstawili widowisko 
słowno-muzyczne „W hołdzie wielkim 
Polakom”.

Sienkiewicz w Twardogórze
Polscy Nobliści patronem Szkoły Podstawowej nr 1

Uczniowie z Twardogóry i ich przyjaciele ze Szkocji
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Finał konkursu „Jestem Twórcą”, or-
ganizowanego przez Gimnazjum nr 1 
w Twardogórze, odbył się 16 maja. 
Ideą tego przedsięwzięcia jest promo-
wanie utalentowanych uczniów, ich 
pasji i zainteresowań. 
Komisja konkursowa w składzie: dyrek-
tor Szkoły Podstawowej nr 2 – Elżbieta 
Stępień, dyrektor Biblioteki Publicznej 
– Krystyna Bajcar, Maria Kucharska, 
Jolanta Ilków, starszy wizytator Kurato-
rium Dolnośląskiego – Marek Sieczka, 
wysłuchała prezentacji prac w trzech 
kategoriach tematycznych (humani-
stycznej, przyrodniczej i artystycznej). 
I miejsce w kategorii humanistycz-
nej zajęli uczniowie Gimnazjum nr 
1 w Twardogórze – Olga Ochędzan, 
Kaja Mrówczyńska, Karolina Walczak, 
Krzysztof Gąsior i Mateusz Kuc, którzy 
w ramach prac koła dziennikarskiego 
przygotowali reportaż filmowy „Spo-

sób na przerwę”. II miejsce zajął Marcin 
Choroszy z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, 
który zaprezentował ilustrowane mul-
timedialnie opowiadanie fantastyczne 
„Moja przygoda w fantastycznym świe-
cie”. Zbiór opowiadań autorstwa Jaku-
ba Berkowskiego i Anny Nowickiej z 
ilustracjami rodzeństwa Artura i Anny 
Bednarskich zdobył III miejsce. 
W kategorii prac przyrodniczych I miej-
sce zajęły: Klaudia Malinowska, Karoli-
na Reszel i Natalia Pypeć z Gimnazjum 
nr 1 w Twardogórze z pracą „Wyko-
rzystanie przedmiotów codziennego 
użytku do doświadczeń fizycznych”. II 
miejsce zajęła Karolina Wiśniewska z 
Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy, która po-
kazała „Jak skutecznie odświeżać kwia-
ty cięte”. III miejsce przypadło „Marcie 
Sikorze” z Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy 
z pracą „Barwy w naturze”.
Ostatnią nagradzaną kategorią były pre-
zentacje artystyczne. I i II miejsce zajęli 
uczniowie z Milicza. Na III uplasowała 
się Weronika Obiegło z Gimnazjum nr 
1 w Twardogórze, prezentując plastycz-
ne „Prace inspirowane impresjonista-
mi”. Nagrodę za najlepszą prezentację 
otrzymała Karolina Drapiewska,  która 

napisała tekst  „Dziwne sny”, skompo-
nowała muzykę i akompaniowała na 
skrzypcach Joannie Mazepie.
W tym roku tytuł „Kuźni talentów przy-
padł Gimnazjum nr 1 w Twardogórze. 
Szkoła otrzymała nagrodę ufundowaną 
przez burmistrza.

Uzdolnionych uczniów 
w  gimnazjum nie brakuje
Kuźnia 
talentów

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Twardogórze 
udali się na wycieczkę do 
Warszawy. Ważny punkt 
wyjazdu stanowiło zwiedza-
nie stolicy śladami polskich 
noblistów, co związane 
było z uroczystością nada-
nia szkole imienia Polskich 
Noblistów. Pierwszego dnia 
wszyscy podziwiali wystawę 
„Złoty Dom Nerona”, wyeks-
ponowaną w Muzeum Naro-
dowym. Kolejnym punktem 
wycieczki było zwiedzanie 
miejsc, w których można 

było odnaleźć ślady wielkich 
Polaków. Twardogórzanie 
zwiedzili Kościół Św. Krzyża,  
byli w Kościele Jana Chrzci-
ciela, spacerowali po Kra-
kowskim Przedmieściu.
Jak co roku, drugiego dnia 
wycieczki, wzięli udział w 
obchodach imienin Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Ewy 
Szelburg-Zarębiny  w Insty-
tucie „Pomnik” Centrum 
Zdrowia Dziecka w War-
szawie. Dzień ten uświetnili 
koncertem w wykonaniu ze-
społu „Twardogórzanie”.

Śladami wielkich PolakówModelarze z Goszcza
Młodzież uczestnicząca w 
zajęciach koła modelar-
skiego w Szkole Podstawo-
wej w Goszczu sprawdzała, 
czy prawo Archimedesa 
jest rzeczywiście prawdzi-
we. W tym celu zbudowa-
no z cienkiej bibułki balon, 
który napełniono gorącym 
powietrzem. Wobec braku 
odważnych do odbycia lotu, 

do balonu przymocowano 
na nitkach obciążniki i ... ba-
lon poleciał. Pierwszy lot nie 
był, niestety, rekordowy pod 
względem osiągniętych para-
metrów, gdyż do balonu do-
siadł się „pasażer na gapę” w 
postaci rosłego drzewa. Mło-
dzi modelarze mają nadzieję, 
że następne loty będą jeszcze 
bardziej udane.
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Telefony
Gminne Centrum 

Informacji 
(071) 315 04 25

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej

 (071) 315 97 71

Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji 

(071) 315 80 59
www.gosir.twardogora.pl

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej
(071) 315 80 41

Telefon Zaufania
(071) 315 80 93

Komisariat Policji
(071) 315 89 97

Ochotnicza Straż Pożarna
(071) 315 89 98

Pogotowie Ratunkowe
(071) 315 89 99

Pogotowie Energetyczne
(071) 315 80 80

Pogotowie Gazowe
(071) 315 00 00

Pogotowie Wodne 
i Kanalizacyjne
(071) 315 83 77

Ochrona Środowiska
0 601 056 130

Komisariat Policji
(071) 315 89 97

Twardogóra na starej fotografii

Wakacyjny Turniej Rekreacyjny
4 lipca (pt), Chełstów, g. 17
10 lipca (czw), Drogoszowice, g. 17
15 lipca (wt), Olszówka, g. 17
17 lipca (czw), Łazisko, g. 17
25 lipca (pt), Goszcz, g. 17
29 lipca (wt), Gola Wielka, g. 17
31 lipca (czw), Dąbrowa, g. 17
7 sierpnia (czw), Nowa Wieś, g. 17
12 sierpnia (wt), Bukowinka, g. 17
14 sierpnia (czw), Drągów, g. 17
18 sierpnia (pn), ul. Oleśnicka, g.18
19 sierpnia (wt), Domasławice, g. 17
21 sierpnia, (czw), Moszyce, g. 17
25 sierpnia, (pn), Sosnówka, g. 17
26 sierpnia (wt), Grabowno Wlk, g.17
28 sierpnia (czw), Chełstówek, g.17

Biwak - zapisy w GOSIR
• warszataty plastyczne, rzeźba z 
gipsu
10-12 lipca (czw-sob) Harcówka
• warsztaty plastyczne, rzeźba darów 
natury
25-27 sierpnia (pn, wt, śr), Harcówka, 
g. 17

Kino na powietrzu
13 lipca (nd), Harcówka, g. 21
24 sierpnia (nd), Harcówka, g. 21

Siatkówka plażowa 
Turniej piłki nożnej
13 lipca (nd), Harcówka, g. 21

Wyjazd na basen do Oleśnicy
22 lipca (wt) , g. 11 – zapisy w GOSIR
22 sierpnia (pt), g. 11 – zapisy w GO-
SIR

Festyn rodzinny 
5 lipca (sob), Grabowno Małe, g. 14
26 lipca (sob) , Sądrożyce, g. 17

Turniej piłki nożnej 
3 sierpnia (nd), Bukowinka, g. 14

Siatkówka plażowa
Turniej piłki nożnej
13 lipca (nd), Harcówka, g. 14
24 sierpnia (nd), Harcówka, g. 14

Dożynki Gminne
30 sierpnia (sob), plac przy Ochotni-
czej Straży Pożarnej

Teatr lalek
Występy podczas wakacyjnych imprez 
w Chełstowie, Twardogórze (ul. Ole-
śnicka), Domasławicach, Grabownie 
Wlk., Sosnówce, Goszczu, Sądroży-
cach, Grabownie Małym.

Siatkówka plażowa 

Wakacje z GOSIR-em Na zakończenie roku 
szkolnego burmistrz Twar-
dogóry Jan Dżugaj ufun-
dował nagrody rzeczowe 
dla absolwentów podsta-
wówek i gimnazjum. 
Za wyniki w nauce 
otrzymali je:  Martyna 
Radomska (SP 1), Łukasz 
Wieloch (SP2), Agata 
Tafelska (SP Chełstów), 
Aleksandra Szewczyk 
(SP Goszcz), Aleksandra 
Walaszczyk (SP Grabow-
no Wielkie) i Krzysztof 
Gąsior (Gimnazjum nr 1). 
Za osiągnięcia w kon-
kursach plastycznych na 
szczeblu wojewódzkim 
burmistrz przyznał na-
grodę Adriannie Olczak 
(SP 1)

Nagrody burmistrza
rozdane


