
więcej str. 3
Wrocławskie chóry oraz orkiestra symfoniczna dostarczyły mieszkańcom Twardogóry wielu 
niezapomnianych refleksji nad przeszłością.

TAKIEGO KONCERTU
jeszcze u nas nie było

Jubilaci obchodzący w tym roku złote i szmaragdowe gody 
spotkali się w twardogórskim urzędzie, gdzie zostali od-
znaczeni medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. 
Wszyscy zostali odznaczeni przez prezydenta RP. Medale 
uroczyście wręczył im burmistrz Jan Dżugaj.

Świętowali złote 
i szmaragdowe gody

str. 2

Zostaliśmy wyróżnieni 
za gospodarkę odpadami

Gmina Twardogóra otrzymała wyróżnienie w konkur-
sie na najciekawszą stronę internetową poświęconą 
odpadom na Dolnym Śląsku. Dyplom uznania i aparat 
cyfrowy odebrał zastępca burmistrza Jan Bernacki na 
konferencji „Gospodarka Odpadami w Gminach”.

str. 6

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

nr 10 (92) 2008

eg
ze

m
pl

ar
z 

be
zp

ła
tn

yTwardogórski 



nr 10 (92)2 Twardogórski Informator Samorządowy

KRÓTKO I NA TEMAT

■ GOSiR
administratorem hali
Podjęta została uchwała w 
sprawie określenia docho-
dów, które mogą być groma-
dzone na rachunku docho-
dów własnych Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Twardogórze. Uchwała ta ma 
pomóc GOSIR-owi w spraw-
nym zarządzaniu obiektami 
sportowymi na terenie gmi-
ny. Również halą przy ul. 
Wrocławskiej i przyległą do 
niej salą gimnastyczną, któ-
rych gospodarzem jest teraz 
GOSiR. Rozwiązanie to wy-
eliminuje wszelkie trudności 

w zapewnieniu  dostępu do 
hali, która czynna jest także 
w godzinach wieczornych 
oraz w soboty i niedziele.

■ Obiegło za Krzywańską
Andrzej Obiegło zastąpił Jo-
lantę Krzywańską w Radzie 
Społecznej Samodzielnego 
Zespołu Publicznych Zakła-
dów Opieki Zdrowotnej w 
Twardogórze. Zmiany tej do-
konano wskutek rezygnacji 
Pani Jolanty z funkcji radnej.

■ Wniosek na sieć 
dla przychodni
Planujemy pozyskać środ-

ki w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego na 
zakup i wdrożenie techno-
logii informacyjno-komu-
nikacyjnych w miejscowym 
Samodzielnym Zespole Pu-
blicznych Zakładów Opie-
ki Zdrowotnej. Wniosek na 
200 tys. zł już został złożony. 
Gmina liczy na dofinanso-
wanie w wysokości 85 proc. 
Za pieniądze te chce wy-
budować sieć, dzięki której 
pacjenci będą obsługiwani 
znacznie sprawniej, zgodnie 
z wymogami wynikającymi 
z obowiązków ewidencjono-
wania usług medycznych.

■ Pół na pół
Gmina Twardogóra dopła-
ca do remontów dróg wo-
jewódzkich, które znajdują 
się na naszym terenie. Na 
podstawie zawartego po-
rozumienia z Dolnośląską 
Służbą Dróg i Kolei przekaże 
50 proc. kwot wydatkowa-
nych na następujące zadania: 
przebudowa chodników przy 
ul. Wielkopolskiej (od ul. 
Partyzantów do Sportowej), 
budowa chodników przy ul. 
Twardogórskiej w Goszczu, 
budowa chodników przy 
drodze wojewódzkiej nr 448 
w Moszycach.

Jubilaci obchodzący w tym 
roku złote i szmaragdowe 

gody spotkali się w twardo-
górskim urzędzie, gdzie zo-
stali odznaczeni medalami 
za długoletnie pożycie mał-
żeńskie.
W sali ślubów spotkały się 
pary świętujące 50 lat razem 
oraz jedna, która jest ze sobą 
o pięć lat dłużej. Za zgod-
ność pożycia małżeńskiego, 
trud pracy i wyrzeczenia dla 
dobra swoich rodzin, za wy-
chowanie dzieci, nieprzespa-
ne noce, cierpienia, radość 
i każdy siwy włos na skroni 
wszyscy zostali odznaczeni 
przez prezydenta RP. Aktu 
dekoracji dokonał burmistrz 
Jan Dżugaj, z rąk którego 
medale odebrali: Zofia i Jan 
Szumacher z Twardogóry, 
Leokadia i Mieczysław Okoń 
z Pajęczaka, Dorota i Antoni 
Łużny z Bukowinki, Marta i 

Franciszek Płókarz z Twar-
dogóry oraz Halina i Ka-
rol Bojanowscy z Grabowna 
Wielkiego. Były gratulacje, 
kwiaty, życzenia i pamiąt-
kowe dyplomy. Po części 
oficjalnej wniesiono wielki 
tort, który osłodził jubilatom 

chwile pięknych wspomnień.
Wnioski o nadanie „Meda-
lu za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przedstawiają 
prezydentowi wojewodo-
wie. Zgłoszenia o nadanie 
medalu mogą pochodzić od 
samych jubilatów lub ich 

najbliższych rodzin. Przyj-
mowane są w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Twardogó-
rze – Urząd Miasta i Gminy 
ul. Ratuszowa 14, pokój nr 
22. Informację telefoniczną 
można uzyskać pod nume-
rem tel. 071 399 22 49.

Świętowali złote i szmaragdowe gody

27 listopada (czwartek) rozpocznie się coroczna 
Liga Halowej Piłki Nożnej organizowana przez GO-
SIR. Mecze rozgrywane będą w każdy czwartek od 
godz. 18.00 w hali sportowo-widowiskowej. Udział w 
turnieju będą brały drużyny, których reprezentacja 
złożona jest maksymalnie z 10 zawodników. Szcze-
gółowych informacji udziela GOSIR. Przewidywane 
zakończenie rozgrywek – luty 2009.

IX edycja Mikołajkowego Turnieju Rekreacyjnego z udzia-
łem Olimpijczyków odbędzie się w piątek, 5 grudnia, w 
hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze. Rozpoczę-
cie o godzinie 10.00.

Z okazji Mikołajek, 2 grudnia (wtorek) wystąpi dla dzie-
ci Kabaret BZIK. Przedstawienie pt. „Idą Święta” można 
obejrzeć w świetlicy środowiskowej – Harcówce przy ulicy 
Jagiełły 10 o godzinie 10.00.

Kabaret dla dzieci

Gwiazdy i uczniowie

Liga Halowej 
Piłki N   żnejPiłki N   żnej
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Polsko, Ty nie jesteś już niewolnicą

Takiego koncertu jeszcze u nas nie było
Zabrzmiały standardy polskiej muzyki klasycznej

Wrocławskie chóry 
oraz orkiestra sym-

foniczna dostarczyły miesz-
kańcom Twardogóry wielu 
niezapomnianych refleksji 
nad przeszłością. Przepięk-
na polska muzyka w ich 
wykonaniu była wielkim 
przeżyciem dla kilkuset 
widzów, którzy przybyli do 
nowej hali sportowo-wido-
wiskowej na wielki koncert 
patriotyczny w 90. roczni-
cę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 
Pieśni patriotyczne, muzyka 
wokalno-instrumentalna z 
różnych epok historycznych 
oraz utwory orkiestrowe au-
torstwa znanych polskich 
kompozytorów wypełniły 
wtorkowy wieczór 11 listo-
pada, który był hołdem dla 
wszystkich, którzy w niepod-
ległościowej walce nie zawa-
hali się oddać tego, co dla 
każdego człowieka jest naj-
cenniejsze – własnego życia.
– W 63-letniej historii wolnej 
Twardogóry takiego koncer-
tu jeszcze nie było – pod-
kreślił burmistrz Jan Dżugaj, 
a zapowiadająca występy 
muzyków Iwona Polak przy-
pomniała fragment wiersza 
Leopold Staffa: „Polsko, nie 
jesteś Ty już niewolnicą! Łań-
cuch twych kajdan stał się 
tym łańcuchem. Na którym z 
lochu, co był twą stolicą. Lat 
sto, swym własnym dźwi-
gnęłaś się duchem. Żadne cię 

miana nad to nie zaszczycą. 
Co być nie mogło przez wiek 
twą ozdobą! Polsko, nie jesteś 
ty już niewolnicą! Lecz czymś 
największym, czym być moż-
na: Sobą!”.Prowadząca kon-
cert przeczytała również list 
marszałka dolnośląskiego 
skierowany do współorgani-
zatorów: władz gminy oraz 
chóru Cantilena. Marek Ła-
piński podziękował w nim za 
zaproszenie i przeprosił, że z 
powodu innych obowiązków 
służbowych nie mógł wziąć 
udziału w tym ważnym wy-
darzeniu. Jako pierwszy wy-
stąpił Kameralny Chór Mę-
ski Cantilena, który zdobył 
II nagrodę w tegorocznym 
Turnieju Chórów „Legnica 

Cantat” – najbardziej presti-
żowej imprezie chóralnej w 
Polsce. Zaprezentował m.in. 
program a capella i wykonał 
takie pieśni patriotyczne, jak: 
„Warszawianka”, „Pierwsza 
Brygada”, „Białe Róże”, czy 
„O mój rozmarynie”. W dal-
szej części występu Cantilenę 
wsparły dwa inne wrocław-
skie chóry: Państwowej Szko-
ły Muzycznej im. Ryszarda 
Bukowskiego oraz Akademii 
Muzycznej im. Stanisława 
Krukowskiego.
Druga część koncertu na-
leżała już do Orkiestry 
Symfonicznej Państwowej 
Szkoły Muzycznej II stop-
nia im. R.Bukowskiego we 
Wrocławiu, która przywitała 
się z publicznością hymnem 
państwowym. Jak przypo-
mniała Iwona Polak, do 2007 
r. orkiestra była zespołem 
kameralnym składającym 
się głównie z instrumentów 
smyczkowych. Obecnie bie-
rze udział w wielu znaczą-
cych koncertach, m.in. w 
Filharmonii Wrocławskiej, 
Muzeum Narodowym, a tak-
że w kościołach. 
W wykonaniu orkiestry i 
wtórze połączonych chórów 

można było usłyszeć: Mazury 
z oper Straszny Dwór i Halka 
– Stanisława Moniuszki, Po-
loneza z filmu Pan Tadeusz – 
Wojciecha Kilara i Poloneza 
A-dur Fryderyka Chopina.
Na koniec zabrzmiała współ-
czesna perła polskiej muzyki 
symfonicznej, czyli Angelus z 
1984 r. skomponowany przez 
Wojciecha Kilara. W utworze 
tym partię solową wykonała 
Justyna Ilnicka - studentka 
IV roku wydziału wokalnego 
Akademii Muzycznej. Po-
dobnie jak chórami, orkie-
strą dyrygował Artur Wró-
bel, kierownik artystyczny 
wszystkich zaproszonych 
muzyków.
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Drużyna LOK Twardogóra 
Miasto (Liviu Pecican, Ma-
rek Bernacki, Krzysztof Pelc 
i Grzegorz Trojanowicz) 
zajęła pierwsze miejsce w 
Wojewódzkich  Zawodach 
Strzeleckich z okazji Święta 
Niepodległości, które odby-
ły się 11 listopada w Twar-
dogórze (po raz pierwszy na 
naszej strzelnicy, dotych-
czas odbywały się w więk-
szych miastach jak Wrocław 
czy Legnica). Drugie miejsce 
zajęła drużyna LOK Twardo-

góra Gmina a trzecie LOK 
Oława. Sklasyfikowanych zo-
stało 10 czteroosobowych 
drużyn z naszego wojewódz-
twa. W klasyfikacji indy-
widualnej zwyciężyli także 
przedstawiciele naszej gminy 
- Liviu Pecican w karabinie 
dowolnym i Krzysztof Pelc w 
pistolecie sportowym, Sędzią 
głównym był Jerzy Teplicki 
– sędzia klasy państwowej, 
a przewodniczącym komisji 
klasyfikacyjnej – Grzegorz 
Berkowski, sędzia klasy II.

Uroczystość upamiętniają-
ca 90. rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległo-
ści odbyła się 5 listopada w 
Oratorium Marianum Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 
Organizatorami spotkania z 
przedstawicielami środowisk 
opozycji niepodległościowej, 
kombatantami, reprezentan-
tami władz i naukowcami 
były Instytut Pamięci Na-
rodowej, Narodowy Bank 
Polski oraz Muzeum Wojska 
Polskiego.

Uroczystość rozpoczęła się 
występem chóru ze Szkoły 
Podstawowej imienia Jana 
Pawła II w Twardogórze pro-
wadzonego przez Barbarę 
Franc. Pięćdziesięciu uczniów 
przedstawiło program arty-
styczny, na który składały się 
pieśni patriotyczne i recyta-
cje. Występ uczniów szkoły 
wywarł duże wrażenie na 
zgromadzonej publiczności, 
która obdarowała młodych 
artystów gromkimi brawa-
mi. 

Świąteczne strzelanie

Nasz chór w Oratorium Marianum

W październiku został rozstrzygnięty ogólnopolski inte-
raktywny program Młody Menager Środowiska (MMŚ) 
współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska w Warszawie. Z terenu całego kraju zgłosiło 
się 779 szkół, w tym 243 przystąpiły do realizacji projek-
tu. Uczestnictwo w nim polegało na wpisywaniu, za po-
średnictwem internetu, rzeczywistych odpadów komunal-
nych powstających w szkole, domu i w przedsiębiorstwie. 
Uczniowie określali ich parametry oraz sposoby ograni-
czania. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Noblistów w 
Twardogórze  zdobyła II miejsce w kraju. Nagrodą główną 
dla najaktywniejszych uczniów była atrakcyjna 3-dniowa 
wycieczka edukacyjna w Góry Świętokrzyskie, której or-
ganizatorzy zapewnili wiele ciekawych atrakcji. Uczniowie 
zwiedzili m.in. Skansen Wsi w Tokarni, Św. Krzyż na tere-
nie Świętokrzyskiego Parku Narodowego, a także Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa. Spotkali się z bardzo miłą obsługą 
hotelu oraz z sympatycznymi przewodnikami na trasie wy-
cieczki. 

Sukces menadżerów środowiska z Twardogóry
Jedynka druga w Polsce

Uczestnicy zawodów z pucharami

Uczniowski chór z SP 2

Nagrodą dla młodych menadżerów była 3-dniowa wycieczka

Nowa wersja Biuletynu Informacji Publicznej dostępna pod adresem http://bip.twardogora.pl
Poprzednia wersja Biuletynu wciąż dostępna jest pod adresem http://bip.twardogora.dolnyslask.pl

Lista uczestników: Agata Gierus, Michał Nowak, Julianna 
Walczak, Maja Olszańska, Aleksandra Idczak, Mateusz Maty-
siak, Mateusz Gąsior, Szymon Bojarski, Natalia Kaźmierczak, 
Piotr Michalak, Laura Nesteruk, Patryk Sobolewski, Tomasz  
Wójcik, Anna Orzechowska, Andrzej Wajda, Marcin Wajda, 
Jakub Kłosowski, Jagoda Jankowska.

Nie bądź obojętny i pomóż innym!!!
Zima niesie ze sobą wiele zagrożeń. W związku z tym Miejsko-
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze zwraca się 
do mieszkańców gminy, aby informowali o wszystkich osobach 
pozostających bez opieki oraz znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej. Tylko w ten sposób możecie im pomóc, ośrodek na-
tychmiast podejmie stosowne działania. 
Tel: 071 315 97 71 od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.45, 
bądź bezpośrednio w siedzibie M-GOPS-u przy Wielkopolskiej 11.
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Gminne inwestycje

• Nowe ogrodzenie
W październiku zostały przeprowadzone prace związane z bu-
dową ogrodzenia przy świetlicy środowiskowej w Łazisku.
Nowe ogrodzenie zarówno poprawi bezpieczeństwo osób ko-
rzystających z zajęć świetlicowych, jak również wzbogaci wa-
lory estetyczne otoczenia świetlicy.  Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZBIMET” Halina Puchalska 
z Twardogóry. Wartość inwestycji wyniosła 21 000,00 zł.

• Rewitalizacja w Chełstowie
Dobiegają końca roboty budowlane polegające na „Rewita-
lizacji zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem przy-
ległego terenu we wsi Chełstów”.  Celem inwestycji jest urzą-
dzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków oraz 
innych miejsc wypoczynku. Wykonawcą zadania jest Przed-
siębiorstwo Instalacyjno-Budowlane KAN-WOD Jan Paw-
lak  z Twardogóry. Na zadanie została udzielona pomoc fi-
nansowa z budżetu województwa dolnośląskiego dla projektu 
złożonego w ramach konkursu „Mała odnowa wsi” w kwocie 
25 000,00 zł. Koszt całego przedsięwzięcia opiewa na kwotę 
84 601,46 zł.

• Remont kościółka

Rozpoczął się remont dachu kościoła p.w. Św. Trójcy w Twar-
dogórze. Potrwa do końca roku. Firma z Krotoszyna – Usługi 
Remontowo – Budowlane Krzysztofa Budzińskiego wymie-
ni również stolarkę okienną i drzwiową. Inwestycja wyniesie 
132 578,30 zł, w tym 80 000 zł to kwota dofinansowania.
• Chodniki

Do końca grudnia potrwa budowa chodników przy ulicy Ogro-
dowej i Żeromskiego w Twardogórze. Prace wykonuje firma JA-
ROS Jarosława Szaniawskiego ze Żmigrodu. Inwestycja kosztuje 
134 478,64 złotych. Dobiegają także końca prace przy budowie 
chodnika w Moszycach przy drodze woj. nr 448. Odcinek przy 
ulicy Wielkopolskiej został już odebrany. Łącznie za przebudo-
wę gmina zapłaci 241 998,35 zł. 
• Sienkiewicza przebudowana

Przy ulicy Sienkiewicza zostały wymienione instalacje wodno-
-kanalizacyjne wraz z przyłączami. Zadanie realizowała firma 
KAN-WOD Jana Pawlaka z Twardogóry na zlecenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze. Była 
to kolejna inwestycja, po przebudowie płyty Rynku wraz z sie-
ciami, dzięki której został wyeliminowany jeden z ostatnich od-
cinków kanalizacji ogólnospławnej na terenie miasta. Wymiana 
sieci i odtworzenie nawierzchni drogi kosztowało 464 797,72 zł.

Wykonawcy wybrani:• Chodniki przy drodze gminnej w Moszycach wybuduje 
PPHU Marek Zalewski ze Żmigrodu za 91 969,83 zł.• Nadzór inwestorski nad budową kąpieliska otwartego z 
budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem w Twardogórze 
będzie sprawował Zakład Projektowania i Usług Inwesty-
cyjnych PROBUDEKS za kwotę 80 000 zł.• Projekt przebudowy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy 
ul. Lipowej w Twardogórze wykona Zakład Ochrony Śro-
dowiska „SUPERBOS” Sp. z o.o. z Jeleniej Góry za 119 560 
zł.• Składane trybuny sportowe do hali sportowo-widowisko-
wej w Twardogórze dostarczy BEST Sport Pro Sp. z o.o. z 
Żywca za 73 078 zł.• Przebudowę pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie 
chodników przy ul. Twardogórskiej w Goszczu wykona 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane KAN-WOD 
Jana Pawlaka z Twardogóry za 199 917,30 zł.
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W dniach 24-26 paździer-
nika 2008 r. w Gimnazjum 
nr 1 w Twardogórze przy 
ulicy Batorego 5 odbyła się 
I Dolnośląska Konferencja 
Administratorów Szkol-
nych Sieci Komputerowych 
- D-KASSK 2008.
Konferencja została zorgani-
zowana przez gminę, którą 
reprezentowało Gimnjazum 
nr 1 i Szkołę Podstawową nr 
2 w Twardogórze, COMBI-
DATA Poland sp. z o.o. , Sad 
sp. z o.o. oraz Fundację Gru-
py TP. Kierowana była do 
administratorów szkolnych 
pracowni komputerowych, 
nauczycieli informatyki oraz 
nauczycieli innych przed-
miotów zainteresowanych 
wykorzystaniem technologii 
informacyjnej w edukacji. 

Przewodnim tematem kon-
ferencji były zagadnienia 
związane z administracją 
szkolnych sieci komputero-
wych oraz rozwiązywaniem 
problemów dotyczących jej 
bieżącej eksploatacji. Za-
prezentowane zostały nowe 
technologie wspomagające 
pracę administratora, nowe 
formy i metody wykorzysta-
nia technologii informacyj-
nej w procesie kształcenia, 
a także przykłady dobrych 
praktyk w zakresie realizacji 
projektów unijnych przez 
szkoły. Tematyka funduszy 
unijnych znalazła także od-
zwierciedlenie w warszta-
tach pn. „Podstawy pisania 
wniosków o dofinansowanie 
projektów w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki”. Podczas konferen-
cji, opiekunowie pracowni 
opartych na technologii Mi-
crosoft SBS oraz Apple Ma-
cintosh mogli wziąć udział 
w warsztatach technicznych 
z zakresu instalowania i 
zarządzania oprogramowa-
niem na stacjach klienckich, 

tworzenia obrazów stacji 
roboczych i serwera, zarzą-
dzania pracownią na odle-
głość, iMovie, Mac i Midi, 
serwisów internetowych, 
serwerów, pakietu iLife, 
iWork, podcastów w edukacji.
Więcej informacji: http://
www.eduportal.pl/dkassk

Gmina Twardogóra otrzymała wyróż-
nienie w konkursie na najciekawszą 
stronę internetową poświęconą odpa-
dom na Dolnym Śląsku. 
Dyplom uznania i aparat cyfrowy ode-
brał zastępca burmistrza Jan Bernacki 
na konferencji „Gospodarka Odpadami 
w Gminach” pod patronatem marszał-
ka województwa dolnośląskiego Marka 
Łapińskiego. Twardogóra zajęła pierw-
szą pozycję w kategorii gmin miejsko-
-wiejskich. Pozostałymi laureatami byli: 
Urząd Miasta Kudowa Zdrój (w katego-
rii gmin miejskich), Urząd Gminy Kuni-
ce (w kategorii gmin wiejskich), a także 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Zgorzelcu. Oceny stron 
internetowych dokonała komisja złożo-

na z przedstawicieli Wydziału Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
we Wrocławiu, Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, Firmy ProGEO oraz Fundacji 
Ekologicznej „Zielona Akcja”. Laure-
atom nagrody wręczali: Ewa Mańkow-
ska – prezes Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, wicemarszałek dolnośląski Ta-
deusz Drab oraz wicewojewoda Zdzi-
sław Średniawski. 
Wyróżniona w konkursie twardogór-
ska witryna dostępna jest pod adre-
sem www.eko.twardogora.pl lub jako 
hiperłącze ze strony głównej Twardo-
góry www.twardogora.pl - zakładka 
„Ochrona środowiska”. 

I Dolnośląska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych - D-KASSK 2008

Gimnazjum gospodarzem

Zostaliśmy wyróżnieni 
za gospodarkę odpadami

Twardogóra pierwsza w kategorii gmin miejsko-wiejskich

Uczestnicy konferencji mogli podziwiać nową halę

Biblioteka Publiczna Miasta i 
Gminy w Twardogórze zaprasza 
do oglądania rysunków dla dzie-
ci Juliana Kałandziaka. Wystawa 
jego prac nosi tytuł „Świat zwierząt”. 
Julian jest uczniem klasy trzeciej 
Szkoły Podstawowej w Goszczu. Jak 
mówi jego mama, rysuje odkąd był 
w stanie utrzymać w rączce ołówek, 
a więc od około drugiego roku życia. 
Rysuje wszędzie i wszystkim, nie jest 
dla niego istotne miejsce tworzenia, 
ani to, czy trzyma w ręce ołówek, 
długopis, czy kredkę. Wszystkie pra-
ce Juliana są przechowywane. Mama 
dba także o wysyłanie prac syna na 
konkursy plastyczne, których jest 
częstym laureatem. Ostatnie jego  
dzieło, przedstawiające smoka, zo-
stało nagrodzone w „Smoczym 
konkursie” zorganizowanym przez 
internetowy portal informacyjno-
-rozrywkowy www.czasdzieci.pl. 
Wystawa składa się z 58 prac mło-
dego rysownika, wykonanych  ołów-
kiem, kredkami, pisakami i długopi-
sem. Na rysunkach przedstawione 
są zwierzęta naszej strefy klimatycz-
nej, zwierzęta egzotyczne, zwierzęta 
z bajek i stwory fantastyczne. Wysta-
wę można oglądać do 15 XII.

Rysuje wszędzie
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Pierwszoklasiści ze Szkoły Podsta-
wowej w Grabownie Wielkim mają 
już za sobą jeden z najważniejszych 
dni w ich szkolnym życiu. Złożyli ślu-
bowanie i zostali pasowani na ucznia. 
Na scenę hali sportowej pierwszokla-
sistów wprowadzili przedstawiciele 
samorządu szkolnego. Chwilę póź-
niej pojawił się obok nich Murzy-
nek Bambo w towarzystwie trzech 
małpek. Dzieci zaprezentowały swoje 
umiejętności zdobyte w szkole. Za-
śpiewały piosenki „W Literkowie”, 
„Chociaż mało mamy lat”, zatańczyły 
z piłkami, przedstawiły też teatrzyk 
Wandy Chotomskiej „O Jasiu, pszczo-
le, wietrze i dzięciole”. Dużo radości 
sprawił wszystkim tor przeszkód. Po-
pisy uczniów podziwiali zaproszeni 
goście: dyrektor Renata Szmajek, soł-
tys Adam Bednarski, przedstawiciele 
rady rodziców – Zofia Kulik i Joan-
na Bednarska, bibliotekarka Halina 
Konarzewska oraz rodzice uczniów 
klasy I. Pierwszoklasiści wypowia-
dali słowa przyrzeczenia przy biało-
-czerwonej fladze. Uroczystego aktu 
pasowania dokonała dyrektor Renata 
Szmajek, dotykając ramienia każdego 
z uczniów symbolicznym ołówkiem.

29 października w Szkole 
Podstawowej nr 1 im. Pol-
skich Noblistów do grona 
uczniów dołączyły dzieci klas 
pierwszych. Pasowania do-
konała dyrektor Maria Lidia 
Gerus. Pierwszy raz w histo-
rii szkoły pierwszaki złożyły 
ślubowanie na sztandar, który, 
wraz z imieniem, nadany zo-
stał szkole 13 czerwca br. W uroczysto-
ści uczestniczyli nobliści jak: Lech Wa-
łęsa, Maria Curie-Skłodowska, Henryk  
Sienkiewicz w postaci których wcielili 
się uczniowie. Okazało się, że po dwóch 

miesiącach nauki pierwszaki 
mogły zaprezentować swoje 
umiejętności muzyczne. Nie 
zabrakło życzeń od burmi-
strza Jana Dżugaja, od którego 
Michał Nowak uczeń klasy V 
odebrał nagrodę za osiągnięcia 
w dziedzinie matematyki na 
szczeblu międzynarodowym i 
ogólnoposkim. Dzieci ucieszyły 

prezenty w postaci dwóch telewizorów 
LCD ufundowanych przez burmistrza 
oraz ogromny tort z logo szkoły od dy-
rektor. Na koniec wychowawczynie wrę-
czyły uczniom pamiątkowe dyplomy. 

Telewizory od burmistrza

Finał XVII Gminnego 
Konkursu Recytatorskie-
go odbył się 13 listopada w 
twardogórskiej bibliotece.
Uczestniczyli w nim ucznio-
wie klas piątych i szóstych 
ze szkół podstawowych oraz 
uczniowie Gimnazjum nr 1 i 
Gimnazjum nr 2 w Twardo-
górze. 

Ogółem w finale  konkursu 
wystąpiło trzydziestu pięciu 
recytatorów. Występy oce-
niało jury w składzie: Elż-
bieta Orzechowska, Monika 
Zdobylak i Beata Pięta. Fun-
datorem pierwszych nagród 
był burmistrz Jan Dżugaj, 
którego reprezentowała se-
kretarz Janina Czekajło.

Recytatorzy nagrodzeni

Klasyfikacja - kategoria klas V – VI: I Agata Głowacz; II Karolina Berkowska; III Paweł Jasiak; IV Aleksandra Kubik, Aleksandra 
Cieślik i Agata Pypeć; wyróżnienie: Jagoda Małecka, Hubert Kita, Anna Obiegło, Katarzyna Pater, Aleksandra Burdek - kategoria klas 
gimnazjum: I Maciej Knap: II Jagna Gonera, Karolina Drapiewska; III Hanna Figura, Agnieszka Antonowicz; IV Kinga Marecka, Mar-
cin Grabowski; wyróżnienia: Julia Wilkowiecka, Kamila Aleksanderek, Katarzyna Sokołowska, Renata Wójcik i Piotr Skafarek

Murzynek i trzy małpkiDołączyli do grona uczniów

Wyróżnieni uczniowie

Uroczysty apel

Pierwszaków pasowała dyr. R. Szmajek



W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy o zakazie spala-
nia odpadów poprodukcyjnych z płyty wiórowej, pilśniowej oraz innych zawie-
rających różnego rodzaju okleiny, powłoki, a także folie oraz skrawki pianki 
poliuretanowej. Często zdarza się, że mieszkańcy domów jednorodzinnych 
stosują „własne metody” utylizacji odpadów – spalają je w piecach i paleni-
skach domowych oraz na wolnym powietrzu. Z sygnałów jakie docierają do 
urzędu wynika, że problem ten dotyczy nie tylko odpadów poprodukcyjnych 
ale także odpadów komunalnych – kartonów, starych opon, odpadów plasti-
kowych i odzieży.
Jak co roku, wraz z policją, będziemy kontrolować posesje, w odniesieniu 
do których otrzymujemy sygnały, że ich właściciele spalają w/w odpady. W 
przypadku potwierdzenia takiego zgłoszenia, właściciel nieruchomości może 
zostać ukarany mandatem karnym. Takie same konsekwencje zostaną wy-
ciągnięte w stosunku do osób, które będą posiadały na terenie swojej nieru-
chomości odpady poprodukcyjne (jednocześnie nie prowadząc działalności 
gospodarczej, w wyniku której odpady te mogłyby powstać) lub będą przewo-
zić je bez wymaganego zezwolenia. Przepisy dotyczące postępowania z od-
padami zawarte są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Twardogóra. Zgodnie z rozdz. II, pkt 2, ppkt 1 Regulaminu, zabrania 
się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych 
budynków.

Spalanie odpadów w domowych piecach powoduje: powstawanie licznych substancji 
szkodliwych, które powodują zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka; zwiększenie 
ryzyka zapalenia się przewodów kominowych; lokalny wzrost substancji zanieczysz-
czających w powietrzu atmosferycznym.

Każdy z nas po stwierdzeniu przechowywania, bądź spalania odpadów przez osoby 
nieupoważnione, może zgłosić ten fakt w: Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze 
– tel. 071 399 22 00, w godz. urzędowania (pn, śr, czw, pt od 7.30 do 15.30; wt od 9.00 
do 17.00); Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – tel. 071 
399 22 38 lub 071 399 22 39. Można też zadzwonić na nr komórkowy –  0601056130 
lub na Komisariat Policji – tel. 071 315 89 97. Domowe urządzenia grzewcze nie są 
instalacjami, w których można spalać odpady poprodukcyjne i komunalne!

wrzucamy: 

nie wrzucamy: 

wrzucamy: 

nie wrzucamy: 

wrzucamy: 

nie wrzucamy: 
• pojemników po aerozo-

lach i lekarstwach
• puszek po farbach i 

lakierach
• baterii

Punkt konsultacyjny dla osób uza-
leżnionych i współuzależnionych 
w Twardogórze funkcjonuje już 10 
lat. Roczny koszt jego działalności 
wynosi około 14 tys. zł. – Obser-
wujemy wzrost spożycia alkoholu. 
Pod tym względem znajdujemy się 
w niechlubnej czołówce europejskiej 
– poinformowała na sesji metodyk 
Małgorzata Kryszczyńska. Według 
jej obliczeń, wzrosła ilość porad 
udzielanych osobom w trudnej sy-
tuacji życiowej. – Ludzie znacznie 
odważniej zaczynają wychodzić na 
zewnątrz ze swoimi problemami 
– dodała i nie kryła, że martwi ją 
wzrost spożycia alkoholu, który to 
problem dotyka coraz młodszych 
mieszkańców gminy Twardogóra. W 
trzech kwartałach tego roku zostały 
udzielone 282 porady. Potrzebowa-
ły ich głównie osoby uzależnione 
od alkoholu, współuzależnione oraz 
ofiary przemocy domowej. – Są to 
porady informujące i motywujące 
– wyjaśnia Małgorzata Kryszczyń-
ska, przypominając, że Centrum Po-
mocy Rodzinie Dysfunkcyjnej ściśle 
współpracuje z gminną komisją ds. 
rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, ośrodkiem pomocy społecz-
nej, sądem rejonowym, kuratorami 
oraz policją.

Więcej porad
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• puszki po napojach lub 
innych produktach spo-
żywczych

• metalowe nakrętki
• metalowe kapsle
• drobny złom żelazny
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• czyste butelki po napo-
jach i żywności

• szklane opakowania po 
kosmetykach

• czyste słoiki
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• butelek po olejach
• opakowań po lekach
• artykułów wykonanych z 

połączeń tworzyw sztucz-
nych z innymi materiałami

• styropianu
• pojemników po wyrobach 

garmażeryjnych
• zabawek

• plastikowe butelki 
 po napojach, po płynach 

do mycia
• opakowania
• plastikowe reklamówki, 

torebki, worki, folie
• plastikowe koszyczki po 

owocach • luster
• porcelany i ceramiki
• szkła okiennego, szyb 

samochodowych
• żarówek
• zabrudzonych opakowań 

szklanych
• doniczek
• szkła żaroodpornego
• szkła okularowego 
• lamp neonowych, fluore-

scencyjnych, rtęciowych

wrzucamy: 

nie wrzucamy: 
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• gazety, kolorowe czaso-
pisma

• książki 
• katalogi i prospekty
• kartony po mleku i napo-

jach 

• opakowań z jakąkolwiek 
zawartością

• tapet
• papieru zatłuszczonego
• kalek, papieru przebitko-

wego (rachunki, faktury)
• pieluch jednorazowych, 

podpasek
• worków po cemencie


