
Sto lat Józefa Żubera
Były kwiaty, list od pre-

miera i wojewody, a 
także gratulacje, tort oraz 
telewizor od burmistrza 
Jana Dżugaja. Nic więc 
dziwnego, że na twarzy Ju-
bilata pojawiły się łzy wzru-
szenia, będące największym 
podziękowaniem za pamięć. 
22 listopada br. Józef Żuber 
obchodził setne urodziny. 
W uroczystości z tej okazji, 
obok władz gminy, wzięły 
także udział dzieci stulatka i 
ich rodziny – Halina i Wie-
sław Żuberowie, Jadwiga i 

Tadeusz Żuberowie, Maria i 
Kazimierz Kawalcowie oraz 
Danuta Szczot. Urząd re-
prezentowali: burmistrz Jan 
Dżugaj i jego zastępca Jan 
Bernacki, wiceprzewodni-
cząca rady miejskiej Beata 
Pięta,  sekretarz Janina Cze-
kajło, kierownik USC Anna 
Humeniuk, insp. ds. ewiden-
cji ludności i dowodów oso-
bistych Anna Olek, skarbnik 
Izabela Kłosowska oraz kie-
rownik inspektoratu ZUS w 
Oleśnicy Anna Staroń-Sta-
szewska. Józef Żuber

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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Z sesji Rady Miejskiej
■ Ilu bezrobotnych
Na koniec października br. w Powia-
towym Urzędzie Pracy w Oleśnicy 
zarejestrowanych było 3 497 bez-
robotnych. W gminie Twardogóra 
jest ich 464 – 264 kobiety i 200 męż-
czyzn.
■ Cena wody i ścieków
Zatwierdzono taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. 1 m sześc. 
wody będzie kosztował 3,26 zł + 
VAT, natomiast za 1 m sześc. odpro-
wadzonych ścieków należy zapłacić 
3,09 zł + VAT.
■ Podatek od nieruchomości
Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w 
sprawie ustalenia wysokości podat-
ku od nieruchomości na rok 2009. 
Podatki nieznacznie wzrosły. Teraz 
za 1 m kw powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych lub ich czę-
ści trzeba zapłacić 0,56 zł. Wcześniej 
było 0,53 zł. Za 1 m kw budynków 
związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej trzeba będzie 
odprowadzić podatek w wysokości 
18 zł, tj. o 15 gr wyższy od stawki 
ubiegłorocznej.
■ Alimenty
Na tej samej sesji radni upoważni-
li kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do po-
dejmowania działań wobec dłużni-
ków alimentacyjnych. 

VI Powiatowy Festiwal Pieśni Patrio-
tycznej odbył się w Oleśnicy. Zapre-
zentowały się w nim uczennice klasy V 
ze Szkoły Podstawowej w Grabownie 
Wielkim – Aleksandra Burdek i Aman-
da Rumińska, które pięknie wykonały 
dwa utwory: „Wojenko, wojenko” oraz 
„Gawęda o miłości Ojczyzny” autorstwa 
Wisławy Szymborskiej. Wyśpiewały so-
bie nimi zaszczytne II miejsce. Dziew-
częta przygotowywała nauczycielka 
Anna Dżugaj.

II miejsce dziewcząt z Grabowna Wielkiego

21 listopada to ustawowe święto 
wszystkich pracowników socjal-
nych. Z tej też okazji władze miasta 
i gminy Twardogóra spotkały się z 
pracownikami Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, aby 
podziękować im za trud niesienia 
pomocy osobom potrzebującym, 
pogratulować dotychczasowych osią-
gnięć w pracy zawodowej i życzyć 
dalszej wytrwałości w realizacji po-
wierzonych zadań.

Świętowali pracownicy 
socjalni

Występ polsko-czeskiego teatrzy-
ku kukiełkowego Loutkove divadlo 
„Ahoj, Chrudim” zorganizował GO-
SiR w świetlicy środowiskowej „Har-
cówka”. Aktorzy Piotr Kochanowski i 
Libor Stumpf przedstawili szereg ba-
jek, których bohaterem był Kaszpa-
rek, czeski bohater bajek dziecięcych. 
Teatr wystąpił cztery razy. Ze względu 
na kameralny odbiór w spektaklu mo-
gło uczestniczyć jednorazowo około 50 
dzieci. Na ten dzień zaproszono dzieci 
z przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej 
oraz uczniów klas młodszych z SP1, SP 
2 i SP 3 w Twardogórze.

„Ahoj, Chrudim”

Teatr wystąpił 4 razy

Po raz dziewiąty uczniowie szkół 
podstawowych zmagali się w konku-
rencjach sportowych pod okiem za-
proszonych Olimpijczyków. Przepro-
wadzono pięć konkurencji: celowanie 
woreczkiem do obręczy, sztafetę spraw-
nościową, wyścigi na piłkach, toczenie 
piłki w tunelu oraz skoki przez skakan-
kę. Nad przebiegiem zawodów czuwało 
jury w składzie: Jan Bernacki, Elżbieta 
Stępień, Renata Szmajek, Magdalena 
Żerebecka i zaproszeni goście: Ewelina 
Klocek - finalistka IO 2008 w Pekinie w 
sztafecie 4x100m, Jadwiga Zajdel  - tre-
nerka olimpijska,  Paulina Brzeźna - ko-

larka szosowa, która startowała na IO w 
Pekinie, Jan Brzeźny - kolarz szosowy, 
dwukrotny zwycięzca Tour de Pologne, 
olimpijczyk z Montrealu, Jan Foltyn 
- kolarz szosowy i torowy, srebrny me-
dalista MŚ w wyścigu torowym na 50 
km, 3-krotny mistrz Polski oraz Janusz 
Kierzkowski - kolarz torowy, brązowy 
medalista olimpijski z Meksyku, mistrz 
świata z roku 1973.
Zwyciężyła reprezentacja Szkoły Podsta-
wowej z Goszcza, druga była SP 2, kolej-
na SP z Grabowna Wielkiego i SP 1.

IX edycja turnieju rekreacyjnego 
„ Gwiazdy i Uczniowie”
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Grudniowe inwestycje

• Chodniki
Do końca grudnia potrwa budowa chodników przy drodze 
gminnej w Moszycach. Prace wykonuje PPHU Marek Za-
lewski ze Żmigrodu. Równolegle realizowane jest oświetlenie 
drogowe przez Zakład Usługowy EL-TRANS Eweliny Gołda 
– Bondyra z Częstochowy. Inwestycja kosztuje prawie 134 
tys. złotych. Ukończony został chodnik w Moszycach przy 
drodze wojewódzkiej nr 448 (w kierunku Goszcza).
Do końca roku zakończone zostaną także chodniki przy uli-
cy Żeromskiego i Ogrodowej. Natomiast do kwietnia 2009 r. 
zostanie wybudowany chodnik przy ulicy Twardogórskiej w 
Goszczu. Przedsiębiorstwo KAN-WOD Jana Pawlaka z Twar-
dogóry już rozpoczęło prace. Koszt budowy to 199 917,30 zł. 

• Schody przy Długiej
Schody na skarpie przy ulicy Długiej zostały wyremontowa-
ne. Firma KAN-WOD za kwotę 4 900 zł rozebrała istniejące 
schody z płyt betonowych, umocniła skarpę betonem na sty-
ku z drogą oraz wykonała nową nawierzchnię z kostki bru-
kowej. Ponadto zamontowano jednostronną poręcz na całej 
długości schodów.

• Ogólnodostępne boiska
Budowa wielofunkcyjnych boisk w ramach „ORLIKA 2012” 
przy ulicy Sportowej dobiegła końca. Za blisko 1 100 tys. 
zł powstały dwa boiska: piłkarskie wymiarach 30 x 62 m z 
nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz do piłki siatkowej i 
koszykowej o wymiarach 19,1 x 32,1 m z nawierzchnią poli-
uretanową. Teren został oświetlony oraz ogrodzony. Obiekt 

jest ogólnodostępny, a użytkowanie nieodpłatne. Gmina po-
zyskała na inwestycję 333 000 zł z budżetu państwa i kolejne 
333 000 zł z budżetu województwa. Uroczyste otwarcie na-
stąpi wiosną.

• Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej
Ruszyła przebudowa remizy strażackiej przy ulicy Ogrodowej 
3 w Twardogórze. Firma TOL-BUD z Ostrzeszowa ociepliła 
już część elewacji, wymieni pokrycie dachu, wyremontuje 
schody, wymieni instalacje elektryczne, wodno-kanaliza-
cyjne i  c.o., stolarkę okienną i drzwiową, a także pomaluje 
pomieszczenia i wymieni posadzki. Koszt inwestycji wynosi  
399 962,27 zł. 

• Droga w Bukowince
Zakończona została budowa drogi gminnej w Bukowince w 
kierunku Białego Błota – od kapliczki do ostatnich zabudo-
wań. Koszt drogi o długości 0,74km wyniósł 412 210,90 zł, 
w tym 88 800 zł dofinansowania z Terenowego Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

• Remont kościółka
Remont dachu kościoła p.w. św. Trójcy w Twardogórze dobie-
ga końca. Konstrukcja wieży została przemurowana, a stolar-
ka okienna i drzwiowa wyremontowana. Inwestycja wyniesie 
132 578,30 zł, w tym 80 000 zł dofinansowania.
„PROJEKT REALIZOWANY JEST PRZY WSPARCIU URZĘDU 

MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO”
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Styczeń
• Uruchomiona została komputerowa 
obsługa czytelników w Bibliotece Miej-
skiej w Twardogórze.

Luty
• Radni podjęli uchwałę nadającą 
Szkole Podstawowej nr 1 imię Polskich  
Noblistów.

• W Grabownie Wielkim otwarto wy-
stawę fotograficzną twardogórzanina
Marka Malczyszyna pt. „Krzyże i ka-
pliczki przydrożne na terenie gminy 
Twardogóra”.

• Odznakami i medalami uhonorowani 
zostali najaktywniejsi działacze LOK na 
zebraniu sprawozdawczym, które odby-
ło się 9 lutego.

Marzec
• Piotr Szczepanik wystąpił w Twardo-
górze. Na jego niepowtarzalny koncert 
przybyły do harcówki dziesiątki twar-
dogórzan.

• VIII Międzyszkolny Konkurs Piosen-
ki Obcojęzycznej odbył się 7 marca  
w Szkole Podstawowej nr 2. 

• Łukasz Wieloch, uczeń kl.VI b SP nr 2, 
został laureatem tegorocznego konkur-
su „zDolny Ślązaczek”. Tematem jego 
prezentacji były „Uroki gminy Twardo-
góra, krzyże i kapliczki przydrożne wi-
dziane oczyma Łukasza Wielocha”. 

• Przedstawienie wielkanocne „Alleluja 
Alleluja” w wykonaniu kabaretu „Bzik” 
wystawiono w twardogórskiej świetlicy 
środowiskowej. 

• Zarząd województwa przeznaczył 
prawie 550 tys. zł na dofinansowanie 66
dolnośląskich klubów, które osiągnę-
ły najlepsze wyniki w poszczególnych 
dyscyplinach. Za wyniki w lekkiej atle-
tyce nagrodzona również została sekcja 
lekkoatletyczna twardogórskiego Echa. 

Otrzymała czek na 2000 zł.

• Rozstrzygnięcie gminnego konkur-
su plastycznego „Zające wielkanoc-
ne” odbyło się w Bibliotece Publicz-
nej. Do konkursu zgłoszono 154 zające 
ze wszystkich gminnych szkół oraz  
z przedszkola. 

• Zespół Familia Rusieckich wygrał te-
goroczną edycję halowej ligi piłki noż-
nej, w której wystartowało dwanaście 
ekip. Triumfatorzy wyprzedzili XXX, 
Samorządowców, Pumę i Chełstówek. 

Kwiecień
• Już po raz 22. odbył się Ogólnopolski 
Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza 
Jana Dżugaja. Jak przystało na imprezę, 
która ma już swoje bogate tradycje, nie 
mogło zabraknąć sław tej dyscypliny 
sportu. Zwyciężył Paweł Charucki z Le-
gii Warszawa.

• Gminne Dni Ziemi odbyły się w twar-
dogórskim gimnazjum. Uroczystość 
została przeprowadzona już po raz 
czwarty, pod patronatem burmistrza 
Jana Dżugaja, z inicjatywy jego zastępcy 
Jana Bernackiego. Tegorocznym obcho-
dom przyświecało hasło „Woda życiem”. 
Wśród licznie przybyłych gości była 
dolnośląska kurator oświaty Beata Paw-
łowicz.

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

przy udziale TKKF „Błyskawica”, zorga-
nizował turniej siatkówki mężczyzn im. 
Jana Kuliga, w ramach XXXI dolnoślą-
skiej spartakiady rekreacyjnej.

Maj
• W Dzień Św. Floriana wszystkie jed-
nostki OSP z gminy Twardogóra zebra-
ły się pod remizą przy ul. Ogrodowej. 
Oprócz gospodarzy, czyli strażaków z 
Twardogóry, przyjechał Goszcz, Gra-
bowno Wielkie i Domasławice. Jan 
Dżugaj przekazał naczelnikowi OSP 
Sebastianowi Pawlakowi klucze oraz 
dowód rejestracyjny do nowego samo-
chodu bojowego marki Volvo.

• W Szkole Podstawowej w Grabow-
nie otwarto filię Biblioteki Publicznej 
w Twardogórze.

Czerwiec
- Koncerty czterech gwiazd polskiej sce-
ny muzycznej: Natalii Kukulskiej, Patry-
cji Markowskiej, Eleni i Beaty Kozidrak 
oraz mecz Polska-Niemcy, oglądany na 
telebimach, to największe atrakcje tego-
rocznych Dni Twardogóry. 

• Obchody 60-lecia OSP w Domasławi-
cach połączono z dorocznymi gminny-
mi zawodami sportowo-pożarniczymi. 
W rywalizacji zwyciężyli gospodarze. 

• Szkoła Podstawowa nr 1, w 10-lecie 
istnienia, otrzymała imię Polskich 

Najważniejsze wydarzenia kulturalne i sportowe w 2008 r. na terenie gminy Twardogóra

PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ
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Noblistów oraz okolicznościowy sztan-
dar. Na uroczystość z tej okazji przyje-
chał Juliusz Sienkiewicz - wnuk słynne-
go polskiego pisarza.

Lipiec
• Paulina Studzińska, trenowana przez 
Piotra Cycha, zawodniczka MLKS Echo 
Twardogóra, została mistrzynią Polski 
w sprinterskim biegu na orientację.

• Gmina Twardogóra została nagro-
dzona za aktywny udział w realizacji i 
wdrażaniu Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego.

• VI Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Die-
cezji Kaliskiej odbył się w twardogór-
skiej dwójce. Na uroczystość przyby-
li przedstawiciele 14 szkół ze swoimi 
sztandarami.

Sierpień 
• Rozstrzygnięto ogólnopolski konkurs 
„Modernizacja Roku 2007”. Na fina-
łową galę, uczestników tej rywalizacji, 
zaproszono do Zamku Królewskiego  
w Warszawie. Jedyny reprezentant po-
wiatu oleśnickiego – gmina Twardo-
góra, zajął wysokie finałowe miejsce.
Organizatorzy, czyli Targi Pomorskie 
Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Ochro-
ny Narodowego Dziedzictwa Material-
nego, przy współudziale Polskiej Izby 
Przemysłowo-Handlowej Budownic-
twa, nominowali Twardogórę za dwie 
inwestycje: przebudowę płyty Rynku i 
remont sali ślubów w Ratuszu.

• Wakacyjne turnieje rekreacyjne i fe-
styny rodzinne zorganizowane przez 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wypełniły czas dzieciom i młodzieży 

podczas tegorocznego lata.
Wrzesień
• Dożynki w Twardogórze zainauguro-
wała uroczysta polowa msza dziękczyn-
na, która była świadectwem wielkiego 
uznania dla pracy rolników, piekarzy 
oraz młynarzy. Zgromadzonych na pla-
cu OSP powitał burmistrz Jan Dżugaj. 
– Deklaruję, że uczynię wszystko, aby 
na naszych stołach nigdy go nie zabra-
kło – powiedział, odbierając chleb od 
starostów: sołtyski Chełstowa Elżbiety 
Gorzelańczyk i sołtysa Chełstówka Ja-
nusza Kremzy. 

• Odbył się XIV Międzynarodowy Bieg 
Uliczny o Puchar Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Twardogórze. Tyle 
gwiazd, szczególnie w kategorii męż-
czyzn, jeszcze u nas nie startowało: 
znakomici Kenijczycy, wielokrotni mi-
strzowie Polski i Ukrainy oraz kilku-
dziesięciu innych zawodników. 

• Pierwsze zawody rozegrane zostały w 
nowej hali sportowo-widowiskowej w 
dniach 18-20 września. W I Międzyna-
rodowym Turnieju Piłki Siatkowej Ko-
biet o Puchar Burmistrza Twardogóry 
wystąpiły: Gwardia Wrocław, Repre-
zentacja Izraela prowadzona przez Arie 
Selingera, Wiedeń i Kaliningrad. 

Październik
• 16 października otwarto halę sporto-
wo-widowiskową w Twardogórze. Był 
marszałek województwa, dolnośląska 
wicekurator oświaty, przedstawiciele 
władz ościennych gmin i powiatów, a 
także inni, licznie zaproszeni goście. 
Wszystkich uroczyście powitał bur-
mistrz Jan Dżugaj, który ze szczegól-
nym wzruszeniem przedstawił dwie za-

służone dla Twardogóry osoby: Adama 
Kaźmierczyka i Tadeusza Czemerysa. 

• W Gimnazjum nr 1 dbyła się I Dol-
nośląska Konferencja Administratorów 
Szkolnych Sieci Komputerowych - D-
-KASSK 2008.

Listopad
• Jubilaci obchodzący w tym roku zło-
te i szmaragdowe gody spotkali się w 
twardogórskim urzędzie, gdzie zostali 
odznaczeni medalami za długoletnie 
pożycie małżeńskie.

• Gmina Twardogóra otrzymała wy-
różnienie w konkursie na najciekawszą 
stronę internetową poświęconą odpa-
dom na Dolnym Śląsku.

• Wrocławskie chóry oraz orkiestra 
symfoniczna dostarczyły mieszkańcom 
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-widowiskowej na wielki kon-
cert patriotyczny w 90. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Grudzień
• Zakończono budowę ogólnodostęp-
nych wielofunkcyjnych boisk ze sztucz-
ną nawierzchnią przy ulicy Sportowej 
zrealizowanych w ramach programu 
„Moje boisko – ORLIK 2012”.
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Gminne inwestycje 2008

▼Przebudowa płyty Rynku w Twardogórze 
 wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
 energetycznymi  i oświetleniem terenu 

▼Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą techniczną  
i zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 

▼Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Grabownie  
Wielkim oraz zakup kompaktora 

▼Remont cokołów elewacji budynków  
w Rynku 
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Gminne inwestycje 2008

▼Budowa wraz z przebudową chodnika  
w ulicy Norwida,  Asnyka, Słowackiego, 

 Prusa, Kraszewskiego 

▼Przebudowa drogi gminnej relacji  
Sądrożyce - Chełstówek 

▼Przebudowa ulicy Krzywoustego

▼Budowa wodociągu oraz kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej w ulicach Spor-
towej, Polnej,  Akacjowej,  Kasztanowej, 
Wierzbowej i Bukowej, w tym budowa 
wodociągu i kanalizacji w ulicy Sporto-
wej 

▼Budowa dróg w ulicy Topolowej i Klono-
wej wraz z infrastrukturą techniczną 

▼Remont przejścia przejścia dla pieszych 
pomiędzy ul. Długą a Rynkiem i budowa 
oświetlenia 
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Gminne inwestycje 2008

▼Remont budynku  
Przedszkola Miejskiego 

▼Budowa chodników 
 przy ulicy Ogrodowej

▼Budowa zespołu boisk w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”

▼Budowa chodników w ulicy Grzybowej

▼Budowa chodników w ulicy H. Wiernego
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Gminne inwestycje 2008

▼Instalacja monitoringu Rynku ▼Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz  
z sieciami wodno-kanalizacyjnymi

▼Rewitalizacja zbiornika wodnego  
w Chełstowie z zagospodarowaniem 
przyległego terenu

▼Budowa ogrodzenia przy świetlicy 
 środowiskowej  w Łazisku

▼Budowa chodnika przy części  
ulicy Wielkopolskiej

▼Budowa chodnika w Moszycach przy 
drodze wojewódzkiej nr 448



■ I-sza kolejność odśnieżania
ul. Rynek, ul. H. Dąbrowskiego, ul. L. Waryńskiego, Plac Piastów, 
Plac Targowy, ul. Gdańska, ul. Ogrodowa, ul. Grunwaldzka,  
ul. św. Jadwigi, ul. S. Batorego – zatoczka dla autobusów szkol-
nych, ul. Długa, ul. Lipowa.

■ II-ga kolejność odśnieżania

■ III-cia kolejność odśnieżania

ul. S. Żeromskiego, ul. I. Paderewskiego, Plac Kolejowy,  
ul. Poznańska, ul. Krzywa, ul. Poprzeczna, ul. Młyńska, ul. 
Brzozowa, ul. H. Kołłątaja, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Boczna,  
ul. A. Mickiewicza, ulice B. Prusa, J. I. Kraszewskiego, A. Asnyka,  
J. Słowackiego, C. K. Norwida

ul. Partyzantów, ul. W. Jagiełły, ul. Spokojna, ul. Szkolna,  
ul. S. Staszica, ul. Toruńska, ul. Krótka, ul. B. Krzywoustego, 
ul. H. Sienkiewicza, ul. M. Kopernika, ul. Bydgoska, ul. Tulipa-
nów, ul. Róż, ulice Ks. H. Wiernego, K. Wielkiego, W. Łokietka, 
W. Warneńczyka, B. Chrobrego, Rzemieślnicza, Kilińskiego, 
ulice Zbyszka, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagien-
ki, ul. T. Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. Grzybowa, Borówkowa, 
Jagodowa, Malinowa, ul. Stolarska, ul. Dębowa, ul. Topolowa, 
ul. Sportowa, ul. Bukowa, ul. Osiedle, ul. Krucza, Dąbrowa do 
przystanku PKS

■ IV-a kolejność odśnieżania
na dodatkowe zlecenie Gminy Twardogóra

■ Inne odcinki dróg gminnych

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i drogi wojewódzkiej nr 
448 będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Oleśnicy, w którego imieniu prace prowadzić będzie Obwód 
Drogowy w Sycowie. 
Centrala tel. (062) 785 25 14; Marek Duszyński - Kierownik, 
tel. kom. 601 144 650; Jan Dominik - Majster tel. kom. 601 
144 647
Osoby odpowiedzialne:
Głównym koordynatorem akcji ZUD w Zarządzie Dróg Po-
wiatowych w Oleśnicy jest Dyrektor Józef Kuźma,  
tel.: (071) 3981667, kom. 506 067 477

Drogi gminne na terenie niżej wymienionych sołectw odśnieżane 
będą na zlecenie Gminy Twardogóra przez osoby dysponujące odpo-
wiednim sprzętem zgłoszone przez sołtysów:
Bukowinka - (Henryk Górkowy) tel. (071) 315 78 69
Droździęcin - (Elżbieta Polak) tel. (071) 398 73 35
• drogi w kierunku m. Pajęczak, droga w kierunku m. Grabek
Domasławice - (Tomasz Polak) tel. (071) 398 71 41
• drogi gruntowe od drogi powiatowej w kierunku m. Czwórka, 
droga gruntowa w kierunku przedszkola, droga w kierunku m. 
Bąków do końca zabudowań 

Gola Wielka - (Józef Początek) tel. (071) 315 94 10
Sądrożyce (Zbigniew Bogusławski) tel. (071) 315 87 70
• droga asfaltowa i drogi gruntowe w kierunku Chełstówka, 
Chełstowa, droga w kierunku Dąbrowy 

Drogoszowice - (Henryk Wieczorek) 
• Obejmuje odcinki dróg na obszarze wsi Drogoszowice (Kolo-
nia Sosnówka) tel. 887 746 421

Drogoszowice i Sosnówka - (Marek Szydełko)
• Obejmuje odcinki dróg na obszarze wsi Drogoszowice (Pa-
wełki) oraz Sosnówki
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■ Wykaz miejsc „specjalnego” odśnieżania
1) Skrzyżowanie ul. Ratuszowa - Wielkopolska - Wrocławska
2) Skrzyżowanie ul. Długa - Grunwaldzka - Gdańska
3) Skrzyżowanie ul. Wielkopolska - Partyzantów
4) Podjazd - Przedszkole (ul. Grunwaldzka)
5) Podjazd - Ośrodek Zdrowia (ul. Waryńskiego)
6) Plac Targowy - dworzec PKS
7) Skrzyżowanie ul. Leśna - Grzybowa
8) ul. Gdańska przy Placu Targowym - zakręt
9) Skrzyżowanie ul. Ogrodowa - Wrocławska
10) ul. Krzywa oraz odcinek ul. Ogrodowej przy budynku 

Pogotowia Energetycznego do schodków przy Szkole 
Podstawowej nr 2 od ul. Krzywej

11) Ciąg pieszy od ul. Krzywej do Szkoły Podstawowej nr 2 
oraz w kierunku ul. Batorego (odśnieżanie ręczne)

12) Skrzyżowanie ul. Św. Jadwigi - Długa 
13) Skrzyżowanie ul. B. Krzywoustego - Wielkopolska 
14) Rynek

■ Osoby odpowiedzialne za prowadzenie 
zimowego utrzymania dróg gminnych
Edward Tworkowski - Kierownik Zakładu Oczyszczania 
Miasta, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Twardogórze, tel. (071) 315 80 60, kom. 693 395 473
Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury  
Technicznej, Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze,  
tel. (071) 315 82 51; (071) 399 22 48, tel. 691 898 144
Dariusz Jaworski - Pracownik Referatu Infrastruktury Tech-
nicznej Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze
tel. (071) 315 82 51; (071) 399 22 46

■ Drogi wojewódzkie i powiatowe
DROGA WOJEWÓDZKA NR 448 - Teren miasta - ulice: Wojska 
Polskiego, 1-go Maja, Pl. Piastów, Ratuszowa, Wielkopolska; Teren 
gminy: Drołtowice - Gola Wielka - Twardogóra (ul. Wojska Polskiego, 
ul. 1-go Maja, Pl. Piastów, ul. Ratuszowa, ul. Wielkopolska) - Goszcz 
(ul. Twardogórska, Milicka) - Nowa Wieś Goszczańska - Brzostowo
DROGI POWIATOWE - Teren miasta - ulice: 1-go Maja (od Komi-
sariatu Policji do przejazdu PKP) - 300 m, Leśna - 2050 m, Oleśnicka 
- 600m, Trzebnicka - 2200 m,  Wrocławska - 2400 m; Teren gminy: 
Twardogóra - Dobroszyce (droga nr 1480 D), Twardogóra - Miodary 
(droga nr 1470 D), Bukowina Sycowska - Goszcz (droga nr 1490 D), 
Droździęcin - Łazisko - Domasławice (droga nr 1485 D), Twardogóra 
- Grabowno Małe - granica powiatu (droga nr 1451 D),  Domasławice 
- Cieszyn (droga nr 1487 D), Droździęcin - Poręby (droga nr 1483 D), 
Twardogóra - Olszówka (droga nr 1479 D), Grabowno Wielkie - Buko-
winka - Malerzów (droga nr 1478 D), Ostrowina - Chełstówek (droga 
nr 1465 D), Droga nr 1480 D - droga nr 1478 D - Grabowno Wielkie 
(droga nr 1481 D), Goszcz (ul. Korfantego) - Kuźnia Goszczańska 
- Nowa Wieś Goszczańska (droga nr 1482 D)
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gra-
bownie Wielkim obchodzili Światowy 
Dzień Pluszowego Misia. Już wcze-
śniej klasy 0–III przygotowywały się do 
tego milusińskiego święta. Na zajęciach 
plastycznych dzieci malowały dowolną 
techniką pluszowego misia, odbył się 
też cykl zajęć świetlicowych, podczas 
których uważnie słuchały bajek z mi-
siem w roli głównej. Było wiele okazji 
do wspólnej zabawy. Dzieci doszły do 
wniosku, że: „Czy to jutro, czy też dziś 
– wszystkim jest potrzebny miś”.

Wszystkim potrzebny 
jest pluszowy miś

„Mały Rachmistrz” - taki 
tytuł nosi konkurs mate-
matyczny dla III-klasistów 
zorganizowany w Szkole 
Podstawowej w Grabow-
nie. Jego organizatorem była 
Małgorzata Noga. Przygoto-
wane zostały 3 zestawy za-
dań, po 7 w każdym, które 
zawierały materiał utrwala-
jący dodawanie i odejmowa-
nie liczb w zakresie 1000 oraz 
tabliczkę mnożenia. Zwycię-

żyła grupa oznaczona literką 
„B” w skład której wchodzili: 
Jagoda Stężała, Alicja Sło-
wińska, Bartosz Burdek i Ad-
rian Wiechowski. Spośród 
tej grupy został wyłoniony 
„Najlepszy z najlepszych”, a 
został nim Bartosz Burdek, 
który udowodnił, że zasłu-
żył na tytuł „Małego Rach-
mistrza”. Zespołom zostały 
wręczone dyplomy, a każdy 
uczeń otrzymał książkę.

Mali rachmistrzowie zBZIKowali
Kabaret „Bzik” wystąpił w byłej harcówce z okazji mi-
kołajek.  Zaprezentował przedstawienie „Idą święta”, na 
które zaproszono dzieci z miejscowych przedszkoli oraz 
klas młodszych ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogó-
rze oraz z podstawówki w Goszczu. Były sceny ze  Świętym 
Mikołajem i Śnieżynką. Wystąpił kot Piko oraz listonosz 
przypominający dzieciom jak się wysyła kartki.

PROGRAM FERII ZIMOWYCH  19.01-31.01.2009
19.01.2009 (pn) - Rozgrywki sportowe (hala); 20.01.2009 (wt) - Wyjazd na basen (Oleśnica), Rozgrywki spor-
towe (hala); 21.01.2009 (śr) - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych 
(hala); 22.01.2009 (czw) - Turniej halowej piłki nożnej (Grabowno Wielkie), Turniej piłki siatkowej trójek (hala); 
23.01.2009 (pt) - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (hala); 24.01.2009 (sob) - Wy-
jazd na lodowisko (Wrocław); 26.01.2009 (pn) - Rozgrywki sportowe (hala); 27.01.2009 (wt) - Wyjazd na basen 
(Oleśnica), Rozgrywki sportowe (hala); 28.01.2009 (śr)  - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum, 
szkół ponadgimnazjalnych (hala), Teatr Muzyczny Capitol Musical dla dzieci ,,Pewien mały dzień” - cena 
wyjazdu 5 zł (Wrocław); 29.01.2009 (czw) -Turniej halowej piłki nożnej (Goszcz), Turniej piłki siatkowej trójek 
(hala); 30.01.2009 (pt) - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (hala); 31.01.2009 (sob) 
- Wyjazd na lodowisko (Wrocław)

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 11.00 – 15.00. Zapisy przyjmowane są w biurze GOSiR-u przy ulicy Wrocławskiej 39 lub podczas zawodów w hali spor-
towo-widowiskowej. Wyjazdy na sztuczne lodowisko do Wrocławia i na basen w Oleśnicy – zapisy w biurze GOSiR-u (płatny bilet wstępu, dojazd bezpłatny).

Uczniowie wraz ze swoimi pluszowymi przyjaciółmi

Młodzi matematycy z Grabowna Wielkiego

W występach brali udział także widzowie
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Oferta sportowo – kulturalna GOSIR-u
Turniej Piłki Nożnej

11 stycznia 2009 r. 
niedziela, godz.10.00 

I Gminny Przegląd  
Kolęd i Pastorałek 

15 stycznia 2009 r. 
czwartek, godz. 9.00

Informujemy, że siedziba Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji została 
przeniesiona z ulicy 1-go Maja 2 na 
ulicę Wrocławską 39 do budynku 
hali sportowo-widowiskowej. Te-
lefony kontaktowe: 071 314 10 76, 
071 315 99 10.

Zmiana siedziby GOSiR-u

Zapraszamy dzieci i młodzież na 
zajęcia sportowe do hali sportowo-
-widowiskowej 29 i 30 grudnia w 

godzinach 10 – 15 oraz 
31 grudnia od 10 do 13.

Zostały rozegrane pierwsze mecze w 
halowej piłce nożnej. Do rozgrywek 
zgłosiło się 11 zespołów.  Zapraszamy 
do kibicowania  zespołom w każdy 
czwartek od godz. 18.00 do hali spor-
towo-widowiskowej w Twardogórze.

Klasyfikacja po drugiej kolejce spo-
tkań: Skorynia -10 (pkt.), Barcelona 
- 10, Vesuvio Syców - 6, Grześki - 5, 

Lotnik 2 - 4, Legiony Polskie-4, Cheł-
stówek - 4, Cichociemni - 3, Sądrożyce 

- 2, DrinkTeam - 1, Lotnik - 1 1.

Liga Halowej Piłki Nożnej

Młodym artystom wręczono nagrody burmistrza
Śpiewali poezję
Finał XVII Gminnego Kon-
kursu Poezji Śpiewanej 
młodzieży szkolnej odbył 
się 20 listopada w twardo-
górskiej bibliotece. Występy 
młodych śpiewaków ocenia-
ło jury w składzie: Robert 
Orlikowski – przewodni-
czący, Halina Konarzewska i 
Lucyna Szierok. Burmistrza 
reprezentowała inspektor do 
spraw oświaty Wioletta Cijka. 
W kategorii klas V-VI szkół 
podstawowych pierwszą na-
grodę burmistrza otrzymała 
Maja Olszańska ze SP nr 1 w 
Twardogórze za brawurowe 

wykonanie utworu „Kon-
cert”, ze słowami i muzyką 
Krzysztofa Myszkowskie-
go. Drugą nagrodę zdobyła 
Patrycja Szewczyk (także z 
jedynki), trzecią ex-aequo 
Amanda Rumińska i Alek-
sandra Burdek, a czwartą Pa-
tryk Żurek – wszyscy repre-
zentujący SP w Grabownie 
Wielkim. W kategorii gim-
nazjalistów pierwszą nagro-
dę burmistrza wywalczyła 
Justyna Szewczyk, drugą ex-
-aequo Dorota Gąsior i Mar-
ta Mieszała, trzecią Joanna 
Witiw, czwartą Aleksandra 

Szewczyk, natomiast wyróż-
nienie Stanisław Janas. Mło-
dzież reprezentowała Gim-
nazjum nr 1. Dyplomy za 
akompaniament otrzymali: 
Michał Kuc, Katarzyna Pęka-

la, Adrianna Smolis, Dorota 
Gąsior i Stanisław Janas. Do 
konkursu młodzież została 
przygotowana przez nauczy-
cielki: Annę Dżugaj, Monikę 
Juszczak i Halinę Ślusarek.

Słoneczny, wesoły i bajkowy - taki 
był pobyt drużyny młodzików Lot-
nika Twardogóra w Egipcie, w miej-
scowości Hurghada. Przylecieli tam 
zwycięzcy I Edycji turnieju „Wykopmy 
Rasizm ze Stadionów do Euro 2012”. 
Podczas 7 dni spędzonych w Egipcie 
młodzi piłkarze wypoczywali w ba-
jecznej scenerii, kąpali się w ciepłych 
basenach, byli na jeep safari, nurkowa-

li w Morzu Czerwonym i podziwiali 
rafy koralowe. Bawili się rewelacyjnie. 
Już za kilka miesięcy kolejny turniej 
i kolejny wyjazd dla drużyny, która 
wygra lub obroni tytuł. 

Skład drużyny:
Bartłomiej Mularczyk, Kamil Zawisza, Krystian 
Frąckowiak, Szymon Gabryjelski, Piotr Lizak, Kaje-
tan Puka, Michał Nowak, Dawid Fajowski, Łukasz 
Jankowiak, Szymon Rusiecki, Krystian Makowi-
czuk, Radosław Skorupa; trener Waldemar Lizak.

Młodzicy Lotnika w Egipcie

Noworoczny Koncert Kolęd i Pastorałek

ELENI 
15 stycznia 2009 r. 
czwartek, godz. 18.00

Kabaret 

NEO-NÓWKA
8 lutego 2009 r. 

niedziela, godz. 17.00

ZAPRASZAMY DO HALI SPORTOWO - WIDOWISKOWEJ PRZY ULICY WROCŁAWSKIEJ 39
Szczegółowe informacje:  www.gosir.twardogora.pl

Młodzi Lotnicy wraz z trenerem i organizatorem turnieju


