
ELENI ŚPIEWAŁA KOLĘDY

Świąteczno-noworoczne spotkanie odbyło się 15 stycznia w hali sportowo- widowisko-
wej w Twardogórze. Po nim koncert dała Eleni, w wykonaniu której można było posłu-
chać wielu kolęd i pastorałek. Wraz z piosenkarką wystąpiła Daria Kałuża, laureatka 
I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek
W przeglądzie zaprezen-
towało się trzydziestu 
ośmiu wykonawców (so-
liści, zespoły wokalne, 
zespoły wokalno-instru-
mentalne i chóry), łącznie 
220 osób w pięciu katego-
riach wiekowych: przed-
szkole (5-6 lat), szkoła 
podstawowa klasy I – III, 
szkoła podstawowa klasy 
IV – VI, gimnazjum i po-
wyżej szesnastu lat.
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Wkrótce koncert 
TERCETU 
EGZOTYCZNEGO 
i projekcja filmu
„To nie tak jak 
myślisz, kotku”

Biedronka w ogniu
2 stycznia płonął super-
market Biedronka przy 
ulicy Krótkiej, na szczęście 
nikomu nic się nie stało

str. 2

Wybrali karmnik
Rozstrzygnięto konkurs na 
najpiękniejszy karmnik pod 
hasłem „Pomóżmy naszym 
skrzydlatym przyjaciołom”

str. 8

Dzień Babci i Dziadka
Dzieci z miejskiego przed-
szkola wystąpiły z progra-
mem artystycznym dla 
swoich dziadków

 str. 9

Rewanż się udał
Wicemistrzynie Polski z Piły 
pokonały w Twardogórze 
siatkarki Impel Gwardii Wro-
cław, w ramach ligowego 
pojedynku Plus Ligi Kobiet                              

str. 12

kabaret
NEO-NÓWKA
8 lutego 2009 r. 
niedziela, g. 17:00
ZAPRASZAMY DO 
HALI SPORTOWO
-WIDOWISKOWEJ 
PRZY ULICY 
WROCŁAWSKIEJ 39

str. 7
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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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INWESTYCJE
W 2007 roku liczba mieszkańców 
miasta i gminy Twardogóra po raz 
pierwszy przekroczyła 13 000 i wy-
niosła dokładnie 13 005. Na koniec 
grudnia roku ubiegłego było nas 
równe 13 000. Choć sukcesyw-
nie rośnie liczba urodzeń, niestety, 
z roku na rok większa jest także 
liczba zgonów. Co prawda, w po-
równaniu z rokiem 2007 urodziło 
się o 10 dzieci więcej, ale też wię-
cej o 23 mieszkańców, na zawsze 
opuściłonaszą gminę. Cieszy, że od 
dwóch lat znacznie wzrasta liczba 
zawieranych małżeństw. W 2007 
roku było ich 128, w roku 2008 o 22 
więcej. 

Stan ludności 
na  dzień 31.12.2008: 
Gmina:      
Miasto : 

Jest nas równe 13 000

13 000
6136
6864 

Urodzenia  Małżeństwa  Zgony

2005

2006

2007

2008

121
134
127
137

108
95

128
150

115
116
96
119

Obradowała rada społeczna
Posiedzenie Rady Społecznej SZP-
ZOZ w Twardogórze odbyło się 13 
stycznia. Pozytywnie zostały zaopi-
niowane zmiany do planu finanso-
wego na 2008 r., a później, w formie 
stosownych uchwał, zaakceptowany 
został plan finansowy na 2009 rok. 
Na posiedzeniu przedstawiona rów-
nież została informacja kierownictwa 
SZPZOZ na temat struktury zatrud-
nienia oraz o zawartych kontraktach 
na usługi medyczne świadczone 
przez ośrodek zdrowia. 

Cenny majątek
O ponad 9 hektarów zwiększyła 
się wielkość gruntów komunalnych 
należących do gminy Twardogóra. 
O 28 proc. zwiększyła się także 
ich wartość, która teraz wynosi 
184 760 854 zł. 

▶ Oświetlenie przy drodze gminnej w 
Moszycach zostało wykonane. Za dwu-
miesięczne opóźnienie Zakład Usługo-
wy EL-TRANS z Częstochowy zapłaci 
gminie kary umowne. 
▶ Ze względu na niekorzystne warun-
ki atmosferyczne wstrzymane zosta-
ły prace przy budowie chodników w 
Moszycach oraz w Goszczu przy ulicy 
Twardogórskiej. Jednak prace są na tyle 
zaawansowane, że termin realizacji nie 
jest zagrożony. 
▶ Pogoda pokrzyżowała także plany 
firmie TOL-BUD z Ostrzeszowa, któ-
ra przebudowuje remizę strażacką w 
Twardogórze. Prace przy pokryciu da-
chowym oraz elewacji muszą poczekać 
na cieplejsze dni. Obecnie prowadzone 
są prace wewnątrz budynku. Wymienio-
na została stolarka okienna, wykonano 
przyłącze gazowe i instalację elektrycz-
ną, prawie ukończono instalacje wod-
no-kanalizacyjne i centralnego ogrze-
wania. Wykonawca planuje zakończyć 
prace do końca pierwszego kwartału.
▶ Prace remontowe przy kościele p.w. 
św. Trójcy zostały zakończone. Zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi dofinanso-
wania inwestycji, odbioru techniczne-
go musi dokonać przedstawiciel Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Obiekt został zaopiniowany pozytywnie 
przez  Beatę Basę - pracownika Woje-
wódzkiej Służby Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu. 
▶ Opracowywane są dokumentacje pro-
jektowe modernizacji miejskiej oczysz-
czalni ścieków przy ul. Lipowej, prze-
budowy drogi gminnej w Chełstowie i 
Grabownie Małym oraz modernizacji 
budynku byłej szkoły w Chełstowie z 
przeznaczeniem na świetlicę wielo-
funkcyjną wraz z zagospodarowaniem 
terenu. Gotowy jest projekt przebudo-
wy drogi w Goli Wielkiej.

BIEDRONKA W OGNIU

Supermarket Biedronka płonął na początku stycznia. Z pożarem przez pięć 
godzin walczyło aż 20 jednostek straży pożarnej. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało. Najbardziej prawdopodobną przyczyną pożaru jest zwarcie 
w sieci elektrycznej.

UWAGA
zmiana

Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Burmistrz przyjmuje w sprawach skarg i wniosków we wtorki (15:30-16:45) i środy (11:00-13:00)
Kasa UMiG czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:00
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• dochody 32.509.745 zł
• dochody bieżące  30.415.945 zł 
• dochody majątkowe  2.093.800 zł
• wydatki 35.440.195 zł
• wydatki bieżące  23.195.570 zł 
• planowane wydatki majątkowe 
 z budżetu gminy                                 12.244.625 zł 
• dotacje dla jednostek 

organizacyjnych gminy  2.229.483 zł
• deficyt budżetu gminy 

na 2009 rok  2.930.450 zł
• rezerwa ogólna  49.000 zł
• rezerwy celowe  783.937 zł
• wpływ z pozwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych  160.000 zł 
• przychody zakładów 

budżetowych  6.984.827 zł
• wydatki zakładów 

budżetowych  6.951.007 zł
• maksymalna wysokość udzielonych przez 

burmistrza pożyczek, poręczeń i gwarancji 
krótkoterminowych dla jednostek gminy   
 500.000 zł

• limit zobowiązań z tytułu emisji papierów 
wartościowych oraz kredytów i pożyczek 
zaciąganych w roku budżetowym na:
- pokrycie występującego 

w ciągu roku przejściowego 
deficytu budżetu  1.000.000 zł

- finansowanie 
planowanego deficytu 
budżetu w wysokości  2.930.450 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji 
papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek 
i kredytów  1.069.550 zł

BUDŻET 2009
Ośmioma głosami za, 

przy trzech wstrzymu-
jących się i dwóch przeciw-
nych radni miasta i gminy 
Twardogóra przyjęli budżet 
na 2009 rok.
Zespół opracowujący projekt 
budżetu, podczas prac nad 
jego tworzeniem, brał pod 
uwagę wiele kryteriów. Ma-
jąc oszacowane dochody na 
podstawie powziętych infor-
macji, zawiadomień ministra 
finansów i innych organów, 
przystąpił do planowania 
wydatków. Tu kierował się 
przede wszystkim tym, aby 
w pierwszej kolejności za-
bezpieczyć środki finansowe 
na funkcjonowanie miejsco-
wych szkół i przedszkoli oraz 
pozostałych jednostek podle-
głych gminie. Zabezpieczone 
pieniądze mają zagwaranto-
wać tym jednostkom wypeł-
nianie statutowych obowiąz-
ków. 
– Wyszliśmy z założenia, że 
najpierw należy zabezpie-
czyć środki na zadania będą-

ce w trakcie realizacji – bur-
mistrz Jan Dżugaj wyjaśnia, 
czym kierował się zespół 
opracowujący budżet, pod-
czas planowania wydatków 
na zadania inwestycyjne. 
Jak informuje, później bra-
ne były pod uwagę te inwe-
stycje, na które gmina może 
składać wnioski o współfi-
nansowanie. Źródła, z któ-
rych twardogórski samorząd 
zamierza pozyskiwać środki 
zewnętrzne to: Regionalny 
Program Operacyjny, Euro-
pejski Fundusz Społeczny, 
Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Leader +, Odno-
wa Wsi, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska. 
Przy planowaniu wydatków 
na wnioskowane zadania 
inwestycyjne nie bez zna-
czenia było również to, czy 
na dane przedsięwzięcie jest 
sporządzona dokumentacja 
projektowa, oraz to, jak duże 
jest zaludnienie obszaru, któ-
rego dotyczy wnioskowane 
zadanie.  Z wielkości wydat-

ków inwestycyjnych zdecy-
dowany ciężar przypada na 
budowę kąpieliska otwartego 
z budynkiem zaplecza wraz 
z lodowiskiem; budowę in-
frastruktury drogowej w uli-
cach:  Akacjowej, Polnej, Wierz-
bowej, Bukowej, Sportowej 
i Kasztanowej; remonty 
obiektów użyteczności pu-
blicznej; budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej, budowę 
i remonty dróg oraz chod-
ników. Plan wydatków jest 
zbieżny ze Strategią Rozwo-
ju Miasta i Gminy, Planem 
Rozwoju Lokalnego, Planem 
Gospodarki Odpadami, Lo-
kalnym Planem Rewitaliza-
cji czy Programem Ochrony 

Środowiska.
– Projekt budżetu na 2009 
rok jest trudny, ale możliwy 
do wykonania – ocenia bur-
mistrz, który nie kryje, że 
istotne znaczenie będzie miał 
fakt, czy gmina pozyska pla-
nowane środki na współfi-
nansowanie zadań własnych.

Budżet jest trudny, ale możliwy do wykonania

Kto tworzył budżet
Budżet na 2009 rok był 
redagowany przez zespół, 
w skład którego wchodzili 
pracownicy urzędu gminy, 
radni, lokalni liderzy grup 
społecznych i gminnych 
stowarzyszeń oraz dyrekto-
rzy i kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy.

Ważne liczby budżetu miasta i gminy Twardogóra
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• Struktura dochodów  wg źródeł
Dochody budżetu gminy ustala się w wysokości (w tym): 32.509.745 zł  
- dochody z podatków i opłat  7.030.260 zł  21,6 %

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  11.255.478 zł  34,6 %

- dochody z majątku gminy  2.615.000 zł  8,0 %

- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe 155.378 zł  0,5 %

- subwencja ogólna z budżetu państwa 7.066.774 zł  21,7 %

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  160.000 zł  0,5 %

- dotacje celowe na zadania bieżące w zakresie administracji rządowej zlecone gminie 3.749.700 zł  11,5 %

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy  231.355 zł  0,7 %

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie 

 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  166.800 zł  0,5 %

- rekompensaty utraconych dochodów 79.000 zł  0,4 %

• Na co wydamy pieniądze
W roku 2009 planujemy wydać 35.440.195 zł
■ wydatki bieżące, z tego: 23.195.570 zł  65,4 %

 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  9.799.269 zł  27,7%

 - wydatki remontowe 578.063 zł  1,6 %

 - obsługa długu publicznego  621.584 zł  1,8 %

 - dotacje  2.229.483 zł  6,3 %
■ wydatki majątkowe - inwestycje 12.244.625 zł  34,6 %

Wydatki wedug działów: 35.440.195 zł  

- rolnictwo i łowiectwo 7.100 zł 0,02 %

- transport i łączność, w tym: 3.543.500 zł  10,00 %

 - drogi publiczne wojewódzkie 100.000 zł

 - drogi publiczne gminne 3.443.500 zł

- turystyka 30.000 zł 0,88 %

- gospodarka mieszkaniowa 67.000 zł 0,19 %

- działalność usługowa 259.000 zł 0,73 %

- administracja publiczna 3.251.930 zł  9,18 %

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.114 zł 

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 523.500 zł  1,48 %

- dochody od osób prawnych, fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości 

 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.000 zł 0,04 %

- obsługa długu publicznego 621.584 zł 1,75 %

- różne rozliczenia 832.937 zł 2,35 %

- oświata i wychowanie, w tym: 9.554.497 zł  26,96 %

 - subwencja oświatowa  6.066.569 zł 

 - środki własne 3.487.928 zł

- ochrona zdrowia 224.095 zł 0,63 % 

- pomoc społeczna 4.507.111 zł 12,72%

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 55.886 zł 0,16%

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.683.000 zł 4,75 %

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 917.000 zł 2,59 %

- kultura fizyczna i sport 9.344.941 zł 26,37 %
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Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
■ Niepubliczne Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej - Sprawowanie opieki nad dziećmi  96.600 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury:
■ Biblioteki - Działalność w zakresie upowszechniania literatury, 

 sztuki i kultury na terenie miasta i gminy Twardogóra 350.000 zł

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji stowarzyszeniom:
■ Stowarzyszenia - Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu, na terenie miasta 

 i gminy Twardogóra, praca z dziećmi i młodzieżą - jako dotacje celowe udzielone 

 na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 150. 000 zł                                       

Dotacje udzielone zakładom budżetowym:
■ Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka - Sprawowanie opieki nad dziećmi   1.332.883 zł
■ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - Zarządzanie komunalnym mieniem 

 gminy - dopłata do remontów zasobów mieszkaniowych  300.000 zł

   

Środki dla jednostek organizacyjnych gminy:
■ Szkoły Podstawowe z Oddziałami Przedszkolnymi 4.274.322 zł
■ Gimnazjum 3.234.717 zł
■ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.013.441 zł
■ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4.507.111 zł
■ Gminne Centrum Informacji 55.886 zł

Struktura wydatków na inwestycje: 12.244.625 zł

- kultura fizyczna i sport 7.975.000 zł  65,13 %

- transport i łączność  3.225.000 zł  26,34 %

- gospodarka komunalna 250.000 zł  2,04 %

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 200.000  1,63 %

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-poż:  420.000 zł  3,43 %

- gospodarka mieszkaniowa 66.000 zł  0,54 %

- oświata i wychowanie  50.000 zł  0,41 %

- ochrona zdrowia  46.625 zł  0,38 %

- administracja publiczna 12.000 zł  0,10 %

• Średnie  dochody/wydatki w przeliczeniu na 1-go mieszkańca na 2009 rok
■ dochody ogółem  2.501 zł

■ dochody własne 1.638 zł

■ udziały w podatkach 
stanowiących dochód
budżetu państwa 866 zł

■ subwencja ogólna 544 zł

■ dotacja celowa na zadania 
z zakresu administracji rządowej 288 zł

■ dochody z majątku gminy 201 zł

► wydatki ogółem 2.726 zł

► wydatki bieżące 1.784 zł

► wydatki inwestycyjne   942 zł

• Dotacje
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• Plan inwestycji na 2009
► Modernizacja drogi gminnej we wsi Grabowno Małe 

- jako droga dojazdowa do gruntów rolnych 

► Modernizacja drogi gminnej we wsi Chełstów 

 - jako droga dojazdowa do gruntów rolnych 

► Budowa chodników w ulicach H. Wiernego, K. Wiel-

kiego, Wł. Łokietka, B. Chrobrego, Wł. Warneńczyka 

► Budowa chodników w ulicy Grzybowej, Malinowej, 

Borówkowej, Jagodowej

► Budowa chodnika w ulicy Poznańskiej 

► Modernizacja chodnika w ulicy Partyzantów 

► Budowa chodników i miejsc parkingowych w Rynku 

w Goszczu

► Budowa infrastruktury drogowej w ulicach Akacjowa, 

Wierzbowa, Polna, Bukowa, Sportowa i Kasztanowa 

► Budowa chodników przy ulicy Twardogórskiej 

w  Goszczu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448

► Wykup gruntów 

► Zakupy inwestycyjne - serwer

► Rozbudowa i przebudowa remizy strażackiej 

oraz placu ćwiczebnego w Twardogórze

► Rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 1 w Twardogórze (po uzyskaniu dofi-

nansowania ze źródeł zewnętrznych)

► Zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych w SZPZOZ w Twardogórze (po uzyskaniu  

dofinansowania z funduszy europejskich)

► Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Sądrożyce, 

Drogoszowice  (po uzyskaniu dofinansowania

z funduszy europejskich)

► Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Chełstów, 

Chełstówek, Sosnówka, Drogoszowice (po uzyskaniu 

dofinansowania z funduszy europejskich)

► Modernizacja oczyszczalni ścieków w Twardogórze 

(projekt)

► Wykonanie parkingu i ogrodzenia hali sportowo-wi-

dowiskowej w Twardogórze

►  Modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na 

świetlicę wielofunkcyjną w Chełstowie wraz z zago-

spodarowaniem terenu 

► Budowa kąpieliska otwartego z budynkiem zaplecza 

wraz z lodowiskiem 

• Plan remontów na 2009
► Remont dróg asfaltowych 

► Remont dróg gruntowych

► Remonty bieżące chodników

► Naprawa i remonty rowów komunalnych 

i przepustów

► Remont pomieszczeń budynku Urzędu

► Remonty bieżące w szkołach podstawowych

► Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej 

w Goszczu oraz ogrodzenia przy szkole

► Remonty bieżące w Gimnazjum Nr 1 w Twardogórze

► Remonty świetlic środowiskowych na terenie gminy

► Remont urządzeń rekreacyjnych i wymiana piasku 

w piaskownicach

► Remont lokali użytkowych w Twardogórze

► Remont Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Twardogórze

► Remonty bieżące w GOSiR

Pomoc dla nauczycieli
Radni podjęli uchwałę w sprawie ro-
dzajów oraz warunków i sposobów 
przyznawania świadczeń zdrowotnych 
dla nauczycieli. Środkami przeznaczo-
nymi w budżecie na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli administrują dyrekto-
rzy szkół. Pomoc udzielana będzie w 
formie jednorazowego zasiłku pienięż-
nego w danym roku kalendarzowym. 
Wysokość przyznanej kwoty nie może 
przekraczać 50 proc. minimalnego wy-
nagrodzenia ustalonego w ustawie o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

obowiązującego w dacie przyznania 
świadczenia. Pomoc zdrowotna przy-
znawana będzie w związku z ciężką 
przewlekłą chorobą nauczyciela, dłu-
gotrwałym leczeniem szpitalnym, czy 
koniecznością zakupu niezbędnych 
środków pomocniczych, jak aparaty 
słuchowe, sprzęt rehabilitacyjny itp. 

Ile od nowego roku?
30 zł będą musieli zapłacić mieszkańcy 
gminy Twardogóra za posiadanie psów 
w 2009 roku. Taką decyzję podjęli radni 
na przedświątecznej sesji. Pobór opłaty 

odbywać się będzie w formie inkasa, 
bezpośrednio w kasie urzędy gminy 
lub na właściwy rachunek bankowy. 
Inkasentami są sołtysi, którzy pobierać 
będą wynagrodzenie w wysokości 20 
proc. zainkasowanych kwot. Podczas 
tych samych obrad ustalili też wysokość 
ekwiwalentu dla członków OSP, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowa-
nym przez PSP lub gminę. Za godzinny 
udział w działaniu ratowniczym każdy 
strażak będzie otrzymywał 17 zł, a za 
godzinny udział w szkoleniu – 6 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009, przez podmioty prowadzą-
ce działalność pożytku publicznego. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2009 r.  do godz. 15.30.  
Pełna treść ogłoszenia dostępna na stronie: h�p://www.bip.twardogora.pl w zakładce: Informacje i ogłoszenia
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Wystąpiła ELENI
Świąteczno-noworoczne 

spotkanie odbyło się 15 
stycznia w hali sportowo- 
widowiskowej w Twardo-
górze. Po nim koncert dała 
Eleni, w wykonaniu której 
można było posłuchać wie-
lu kolęd i pastorałek.
W spotkaniu poprzedza-
jącym występ jednej z naj-
popularniejszych polskich 
piosenkarek wzięli udział 
przedstawiciele wszystkich 
gminnych jednostek, ducho-
wieństwa, a także inni, któ-
rzy angażowali się w pracę na 
rzecz rozwoju gminy Twar-
dogóra. Burmistrz Jan Dżu-
gaj zadeklarował, że w dal-
szym ciągu będzie wspierał 
ich działalność, podziękował 
im za współpracę, a na koniec 
życzył, aby nowy rok nie był 
gorszy od poprzedniego i aby 

każdemu utkwił w pamięci 
jako rok pełen optymizmu 
i szczęścia, pogody ducha i 
zdrowia, spełnionych nadziei 
i zrealizowanych celów. Po 
życzeniach wszyscy wznieśli 
toast symboliczną lampką 
szampana. Chwilę później 
przybyłych na koncert Eleni 
uroczyście ze sceny powi-
tał Robert Orlikowski, któ-
ry przypomniał o wielkim 
artystycznym wydarzeniu, 
które miało swój finał w tym 
samym dniu rano. Otóż roz-
strzygnięty został „I Przegląd 
kolęd i pastorałek”, organi-
zowany przez GOSiR, pod 
patronatem burmistrza. W 
konkursie wzięło udział 220 
osób z gminnych przedszkoli, 
podstawówek i gimnazjum. 
Była też kategoria powyżej 16 
roku życia. Przyznano 12 na-

gród i 14 wyróżnień. Grand 
prix zdobyła Daria Kałuża 
z Twardogórskego Ogniska 
Muzycznego Allegretto , któ-
ra w nagrodę zaśpiewała z 
Eleni kolędę „Wśród nocnej 
ciszy”. Licznie zgromadzo-
na publiczność miała wiele 
powodów do wzruszeń. Ko-
lędy i pastorałki, starannie 
oraz czysto wykonywane 
przez Eleni, chwytały za ser-
ca,  przywołując najpiękniej-

sze rodzinne wspomnienia 
związane ze świętami. Eleni 
zaśpiewała tak znane kolędy, 
jak „Gdy śliczna panna”, „Je-
zus malusieńki”, „Przybieżeli 
do Betlejem”, „Lulajże Jezu-
niu”, „Gdy się Chrystus rodzi” 
czy „W żłobie leży”. Były też 
mniej popularne pastorałki, 
jak ta o św. Franciszku oraz 
kolędy greckie. Większość z 
nich Eleni wykonywała przy 
cichym wtórze widowni.

Świąteczne śpiewanie
I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

I Gminny Przegląd Kolęd i 
Pastorałek, pod patronatem 
burmistrza Jana Dżugaja, 
zorganizowany został przez 
ośrodek sportu i rekreacji.
W przeglądzie zaprezento-
wało się 38 wykonawców (so-
liści, zespoły wokalne, zespo-
ły wokalno-instrumentalne 
i chóry), łącznie dwieście 
dwadzieścia osób osób w 

pięciu kategoriach wieko-
wych: przedszkole (5-6 lat), 
szkoła podstawowa klasy 
I – III, klasy IV – VI, gimna-
zjum i powyżej 16 lat. Jury w 
składzie: Andrzej Kowalczyk 
– przewodniczący, Lucyna 
Szierok i Ewa Mazur przy-
znało nagrody i wyróżnie-
nia, które uroczyście wręczył 
burmistrz Jan Dżugaj.

Wyróżnienia: Michał Obiegło z  Przed-
szkola Niepublicznego Sióstr Opatrz-
ności Bożej (opiekun siostra Katarzyna 
Dmytryszyn); z Miejskiego Przedszkola: 
Pięciolatki (opiekunka Joanna Cyga), 
zespół wokalny (opiekunki Agata Dżu-
gaj, Beata Niewrzędowska), chór grupy 
IV (opiekunki Dorota Jankowska, Ewa 
Cych), chór (opiekunki Anna Plebanek, 
Joanna Ewa Walczak); solistki Maja Ol-
szańska i Aleksandra Piotrowicz oraz 
zespół Twardogórzanie ze SP 1 (opiekun 
Halina Ślusarek); solistki Aleksandra Bur-
dek i Ewelina Sikora ze SP w Grabownie 
Wielkim (opiekun Anna Dżugaj); Agata 
Głowacz ze SP w Goszczu (opiekun Mał-
gorzata Grzelczyk); z Gimnazjum nr 1: 
zespół wokalny Tercet (opiekun Joanna 
Orlikowska), zespół wokalno-instru-
mentalny (opiekun Marian Świtoń); Pa-
trycja Samojluk i zespół Grabowianie z 
GOSiR-u (opiekun Robert Orlikowski). 

Podziękowania dla: Pana Michała Gnapa i Marcina Borowskiego za obsługę aku-
styczną przeglądu oraz wolontariuszy z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Twardogórze: Anny Mikołajek, Karoliny Pietrzyk, Klaudii Góźdź, Patrycji Kwikert, 
Anny Kołkowskiej, Aleksandry Pater, Julii Kozaków, Tomasza Szewczyka i Arka-
diusza Krzyżanowskiego za pomoc w organizacji przeglądu.

NAGRODY OTRZYMALI:
•Milena Gawin z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej 
(opiekun siostra Katarzyna Dmytryszyn) • duet Huberta Budzowskiego i 
Julii Fajkowskiej z Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka 
(opiekun Barbara Cyga i Monika Łabuda) • soliści Bartosz Nowak, Alicja 
Solarz i Adriannna Smolis ze Szkoły Podstawowej nr 1 (opiekun Halina 
Ślusarek) • Monika Federyszyn i chór Nutinki ze Szkoły Podstawowej nr 
2 (opiekun Barbara Franc) • zespół Kwartet z Gimnazjum nr 1 (opiekun 
Monika Juszczak) • Żaneta Surma i zespół The Spiro z Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji (opiekun Robert Orlikowski) • GRAND PRIX - Da-
ria Kałuża z Twardogórskiego Ogniska Muzycznego Allegretto (opiekun 
Paweł Grobelny)
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Firma G.EN. - GAZ ENER-
GIA w październiku tego 
roku zaprosiła Szkołę Pod-
stawową w Grabownie  
Wielkim (jako jedną z czte-
rech z województwa dol-
nośląskiego) do udziału w 
konkursie rysunkowym pt.: 
„Świąteczna kartka pełna 
ciepła i energii”. 
Uczniowie, przygotowani 
przez nauczycielkę plastyki 
Bożenę Chołę, wysłali kil-
kanaście prac. Wyróżnienie 
otrzymała uczennica klasy 

piątej Aleksandra Urbańska. 
12 grudnia szkołę odwiedził 
Tomasz Bartecki, dyrektor 
oddziału G.EN. w Twardo-
górze oraz przedstawiciel 
zarządu G.EN. z Poznania, 
którzy wręczyli laureatce na-
grodę w postaci odtwarza-
cza MP4. Plecaki i maskotki 
otrzymali wszyscy uczniowie 
biorący udział w/w konkur-
sie. A było ich osiemnaście. 
Więcej informacji można 
przeczytać na stronie www.
gen.com.pl.

Uroczystość ogłoszenia 
wyników konkursu na 

najpiękniejszy karmnik pod 
hasłem: „Pomóżmy naszym 
skrzydlatym przyjaciołom” 
odbyła się w Bibliotece Pu-
blicznej w Twardogórze.
Do udziału w konkursie za-
proszono uczniów szkół pod-
stawowych z terenu gminy.
Warunkiem uczestnictwa 
było narysowanie karmni-
ka w dowolnej technice pla-
stycznej lub wykonanie formy 
przestrzennej. Na konkurs 
wpłynęło sześćdziesiąt sie-
dem rysunków dzieci z klas 
I-III oraz dwadzieścia pięć 
form przestrzennych, któ-
rych autorami byli uczniowie 
wszystkich klas szkoły pod-
stawowej. Prace plastyczne 
oceniała komisja w składzie: 
Ola Maria Kirchmann, Ma-
ria Kucharska, Beata Pięta i 
Anna Rydzyk. 
W kategorii rysunku jury 
przyznało I nagrodę Urszuli 
Świtoń ze SP w Grabownie 

Wielkim, II nagrodę An-
nie Barańskiej ze SP nr 1 w 
Twardogórze, III nagrodę 
Oskarowi Szostkowi ze SP nr 
2 w Twardogórze, IV nagro-
dę Hubertowi Masłowskiemu 
ze SP w Grabownie Wielkim 
i V nagrodę Klaudii Gry-
gotowicz z dwójki. Komisja 
wyróżniła także prace Jagody 
Stężały ze SP w Grabownie 
Wielkim, Karoliny Ogrotnik i 
Aleksandry Molińskiej ze SP 
nr 2 oraz Małgorzaty Dryzd, 
Radosława Patra i Krystyny 
Wójcik z jedynki.
W kategorii forma prze-
strzenna, w przedziale wie-
kowym uczniowie klas I-III,  
pierwszą nagrodę wywalczył 
Michał Jasiak ze SP nr 1 w 
Twardogórze. Pozostałe na-
grody i wyróżnienia zdobyli 
uczniowie szkoły w Grabow-
nie Wielkim: Maja Pokrandt, 
Weronika Rządczyk, Ewelina 
Wiechowska, Maciej Kuta-
siński, Krzysztof Bednarski. 
Wyróżnienie otrzymała tak-

że uczennica SP w Goszczu 
Natalia Pietrzak.
W tej samej kategorii formy 
przestrzennej, w przedziale 
wiekowym uczniowie klas 
IV-VI,  pierwszą nagrodę 
zdobył Adrian Stawicki ze SP 
nr 2, drugą – Radek Pierz ze 
SP w Grabownie Wielkim, 
trzecią – Krystian Szcze-
paniak ze SP nr 2, czwartą 
i piątą – Patryk Chruściel i 
Damian Pastuszak ze SP w 
Grabownie Wielkim. Wyróż-
nienie przypadło uczniowi 
dwójki Michałowi Baranowi. 
Wręczenia nagród laure-
atom dokonał burmistrz Jan 
Dżugaj. W czasie uroczysto-

ści można było podziwiać 
piękną wystawę karmników. 
Wykonano je z różnorodne-
go tworzywa: kartonu, pa-
pieru, drewna, bibuły, sklej-
ki, gałęzi, słomy i patyków. 
Młodzi artyści dekorowali 
je świerkiem, szyszkami, 
mchem, korą, owocami ja-
rzębiny, ziarnami i kłosami 
zbóż, piórkami. Pomysłowo 
wykorzystane zostały two-
rzywa sztuczne, pochodzące 
z segregacji odpadów, jak np. 
butelki z dozownikiem na 
ziarno. Wystawę prezentują-
cą prace konkursowe będzie 
można zobaczyć w bibliotece 
do końca stycznia 2009 roku.

Wybrali najpiękniejszy karmnik
Nagrody rozdane

Szkolny konkurs „energetyczny” 

TELEFON  
ZAUFANIA 071 315 80 93

WTOREK, CZWARTEK - GODZ. 16:00-17:00

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowowej w Grabownie Wielkim
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Gmina Twardogóra przekazała sprzęt 
komputerowy ze zlikwidowanej szko-
ły w Chełstowie oraz z Urzędu.
Otrzymały go:
■ Miejskie Przedszkole z Oddziałem 

Małego Dziecka – notebook,
■ Szkoła Podstawowa nr 1 – zestaw 

komputerowy i komputer Siemens,
■ Niepubliczne Przedszkole Sióstr 

Opatrzności Bożej - zestaw kompu-
terowy,

■ Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
- 3 zestawy komputerowe, komputer 
Siemens, skaner i drukarka,

■ Komisariat Policji - 2 zestawy kom-
puterowe,

■ Biblioteka Publiczna - 2 zestawy 
komputerowe,

■ Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej - 3 zestawy kompute-
rowe.

Na ostatniej w roku ubiegłym sesji 
przyjęto Gminny Program Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komanii w 2009 roku. 
Celem tego programu jest wychowywa-
nie w trzeźwości oraz przeciwdziałanie 
narkomanii, poprzez propagowanie do-
bra i promowanie zdrowego stylu życia 
mieszkańców. Zadania, które ustawa 
nakłada na gminę, finansowane będą ze 
środków z opłat za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Przy realizacji tego programu gmina 
współpracuje z Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
Centrum Pomocy Rodzinie Dysfunk-
cyjnej, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Samodzielnym Ze-
społem Publicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej, szkołami oraz świetlicami 
środowiskowymi.

Sprzęt przekazany

Od 1.01.2008 r. do 30.11.2008 r. pod 
wpływem alkoholu w gminie Twardo-
góra popełniono 73 przestępstwa, 94 
wykroczenia, 215 razy policja interwe-
niowała w domu. Alkohol był przyczy-
ną 4 wypadków drogowych, 5 uszko-
dzeń ciała, 15 przypadków znęcania 
się nad rodziną. Zarejestrowano 22 
przestępstwa związane z narkotyka-
mi: 4 za handel narkotykami, 10 za 
posiadanie narkotyków, 8 za udostęp-
nianie narkotyków. 
Świadczenie społeczne udzielone 
przez M-GOPS dotyczyły 23 rodzin 
z problemem alkoholowym, w tym 14 
objętych opieką materialną.

Pomagamy uzależnionym

Segregacja dla każdego
Szkolenie, zorganizowane przez 
Fundację Ekologiczną „Zielona Ak-
cja” odbyło się 10 grudnia w Urzę-
dzie Miasta i Gminy Twardogóra. 
Dotyczyło właściwej segregacji od-
padów komunalnych w naszych go-
spodarstwach domowych oraz kom-
postowania odpadów organicznych. 
Szkolenie było skierowane do senio-
rów twardogórskiego społeczeństwa, 
aby mogli przekazywać młodszym 
pokoleniom dobry nawyk segregacji 
odpadów. Podczas szkolenia, które 
cieszyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców, omówiono sposoby se-
gregacji oraz wyniki, jakie uzyskuje 
nasza gmina w tej dziedzinie. Spo-
tkanie przybrało formę dyskusji, w 
której aktywnie uczestniczyli wszyscy 

zaproszeni goście. Okazało się, że te-
mat segregacji jest im dobrze znany. 
Każdy mógł zobaczyć, jak w praktyce 
należy segregować odpady, jedno-
cześnie upewniając się, czy postępuje 
właściwie. Zajęcia  obejmowały rów-
nież część poświęconą kompostowa-
niu. Obecni uzyskali wiedzę na temat 
budowy i funkcjonowania kompo-
stownika. Organizowanie podobnych 
spotkań z mieszkańcami niesie wiele 
korzyści, które płyną w obydwie stro-
ny. Mieszkańcy uzyskują pełną wie-
dzę na temat gospodarki odpadami, 
natomiast osoby odpowiedzialne za 
ochronę środowiska w gminie mają 
szansę poznać, a następnie rozwiązać 
problemy, które mogą mieć wpływ na  
ilość segregowanych odpadów.

W niedzielne popołudnie maluchy 
z Miejskiego Przedszkola w Twardo-
górze zaprezentowały w hali spor-
towo-widowiskowej program arty-
styczny dla swoich babć i dziadków. 
Ich występy oklaskiwali także rodzice. 
Zaprezentowała się każda grupa, któ-
ra została przygotowana przez wy-

chowawczynie. Po powitaniu przez 
dyrektor Annę Wrześniacką, na scenę 
wkroczyli jej podopieczni, którzy re-
cytowali wierszyki, śpiewali piosenki, 
a także tańczyli. Na koniec wszystkie 
wnuczęta zaśpiewały swoim dziadkom 
i babciom gromkie „Sto lat”. W oczach 
seniorów widać było łzy wzruszenia.

Dzień Babci i Dziadka
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Jak co roku, rada rodziców przy Gimnazjum nr 1 w Twar-
dogórze zorganizowała bal charytatywny. 
W andrzejkowy wieczór wszyscy, którzy chcieli połączyć 
dobrą zabawę z niesieniem pomocy najuboższym uczniom, 
spotkali się na gimnazjalnym parkiecie. Tegoroczne andrzej-
ki były udane pod względem finansowym, jak i towarzysko-
-rozrywkowym. Świetne nastroje towarzyszyły wszystkim 
uczestnikom imprezy nie tylko w czasie zabawy, ale również 
podczas loterii fantowej. Każdy mógł nabyć za 10 zł los - cze-
koladkę z numerkiem. Główną atrakcją było rozdawanie fan-
tów. Losowano meble, artykuły AGD oraz mnóstwo innych 
atrakcyjnych przedmiotów. Każdy los wygrywał. Wszystkie 
fanty na loterię ofiarowali rodzice uczniów. Wśród nich są 
tacy przedsiębiorcy i otwarci ludzie jak: Jolanta Gariel, Bo-
żena Kucharska, Małgorzata Sokołowska, Maria Puchalska, 
Edyta Skoczylas, Jacek Goral i Krzysztof Głowacz. Ogólny 
dochód z imprezy wyniósł 4.200 zł. Pieniądze uzbierane w 
trakcie balu przeznaczone zostały na ciepłe posiłki dla naj-
bardziej potrzebujących dzieci gimnazjum.

Kolejną cykliczną imprezą, 
organizowaną przez gimna-
zjum, był koncert bożonaro-
dzeniowy, który odbył się w 
nowej hali sportowo-wido-
wiskowej. Zbierano na nim 
pieniądze, które zostały prze-
znaczone na kupno paczek 
dla najbardziej potrzebują-
cych uczniów. Sprzedawano 
podarowane na loterię fanty, 
wykonane przez uczniów i 
nauczycieli ozdoby bożona-
rodzeniowe, można też było 
kupić wypieki przygotowane 

przez rodziców gimnazjali-
stów. Dochód ze sprzedaży 
wyniósł 1200 zł. Impreza ta 
nie była tylko kiermaszem, 
ale przede wszystkim okazją 
do zaprezentowania talen-
tów aktorskich, tanecznych i 
wokalno-muzycznych mło-
dzieży z różnych środowisk 
twórczych. Na scenie zapre-
zentował się chór gimnazjum 
prowadzony przez Monikę 
Juszczak, zespoły taneczne 
przygotowane przez Tatianę 
Berkowską i Izabelę Toma-

szek-Czajkowską, była też 
żywa szopka i przedstawienia 
jasełkowe wyreżyserowane 
przez panie Annę Warkocz 

i Alinę Muchę. Na koniec 
zagrał zespół prowadzony 
przez Mariana Świtonia oraz 
zespół The Spiro.

Bożonarodzeniowy koncert

Charytatywne andrzejki były udane pod względem finansowym

Aby przedłużyć świąteczny 
nastrój, Szkoła Podstawo-
wa w Goszczu przygoto-
wała jasełka dla członków 
koła emerytów i rencistów 
oraz mieszkańców Goszcza 
i pobliskich miejscowości. 
Inscenizację „Pójdźmy do 
Betlejem”, przedstawioną już 
władzom gminy, uczniom, 
nauczycielom i pracowni-
kom szkoły przed świętami, 
emeryci mogli obejrzeć w 
miejscowej hali sportowej. 
Tak przybyłych gości powita-
ła dyrektor Magdalena Żere-

becka. Przedstawienie trwało 
godzinę, uczniowie klas IV 
– VI wcielili się w role bo-
haterów biblijnych. Do na-
rodzonego Jezuska przybyli 
również pasterze, mędrcy 
ze wschodu, a nawet posta-
ci bajkowe, takie jak smerfy, 
czy wróżki. Przybiegła rów-
nież Calineczka, czarowni-
ca, Królowa Śniegu, za nimi 
podążali Jaś i Małgosia oraz 
Czerwony Kapturek i wilk. 
Na zakończenie zaśpiewana 
została kolęda „Cicha noc” 
w trzech językach: polskim, 

niemieckim i angielskim. 
Członkowie koła wręczyli 
młodym aktorom upominki 
w podziękowaniu za występy 

i miłą atmosferę. Przedsta-
wienie wyreżyserowała i nad 
przygotowaniami czuwała 
Małgorzata Grzelczyk. 

Jasełka od szkoły w Goszczu dla emerytów

Do Betlejem przybyli

z życia gimnazjum

Loteria fantowa
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Informujemy, że od 1 lutego 2009 r. zmienią się zasady 
rejestracji w SZPZOZ przy ulicy Waryńskiego 10 (ośro-
dek zdrowia). Do wszystkich lekarzy obowiązywać 
będzie rejestracja na godziny. W dalszym ciągu obo-
wiązywać będzie możliwość wcześniejszej rejestracji 
(do 8 miejsc), jednak osoby te będą rejestrowane na 
godziny późniejsze. 
Pacjenci, którzy nie wymagają badania lekarskie-
go, a chcą jedynie uzyskać receptę na stale przyj-
mowane leki, będą mogli dostarczyć wykaz leków 
wraz z opakowaniami do rejestracji do godziny 
11.00 w dniach wyznaczonych dla każdego lekarza: 
L. Hamarska (wtorek i czwartek), B. Kowalska (wto-
rek i czwartek), J. Malska (poniedziałek i piątek), 
P. Wajda (poniedziałek i środa), W. Krąkowski (środa). 
Odbiór recept w dniu następnym.Wypisaniu nie podle-
gają antybiotyki i leki nie zlecone wcześniej przez ww. 
lekarzy. Ponadto przypominamy, że rejestrować można 
się osobiście od godziny 7.00 i telefonicznie od 7.30. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażanie swo-
ich opinii na temat sposobu rejestracji. Wszelkie uwagi 
można składać w skrzynce skarg i wniosków przy reje-
stracji lub telefonicznie (071 315 80 41). Będą one dla 
nas cennymi wskazówkami umożliwiającymi poprawę 
świadczonych dla Państwa usług. 

Dyrekcja SZPZOZ

SZANOWNI PACJENCI

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych wprowadzone zostają  z dniem 1 stycznia 
2009 r. sankcje w postaci unieważniania dokumentów tożsamości, wynikające z zaniechania dopełnienia obowiązku wy-
miany dowodu osobistego.

Jeżeli osoba pomimo takiego obowiązku, nie dokonała wymiany dowodu osobistego, stanie przed sądem  grodzkim, 
a jej proces toczyć się będzie według przepisów o postępowaniu  w sprawach wykroczeń.

Wymiana dowodu jest konieczna:
• po zmianie danych, które zamieszcza się w dowodzie np. zmiana imion, nazwisk (wymiana powinna nastąpić  

 w ciągu 14 dni od dnia zdarzenia, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten 
 wynosi 3 miesiące)

• uszkodzenia dowodu osobistego (niezwłocznie)
• upływu terminu ważności dowodu osobistego (nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu)
• utraty dokumentu (niezwłocznie)

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub 
właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną (jeśli stało się to zagranicą). Organy te wydają za-
świadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu .

Osoba, która znalazła dowód osobisty innej osoby, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument najbliższe-
mu organowi gminy, Policji lub innemu organowi administracji publicznej lub bez zbędnej zwłoki przekazać go właści-
cielowi .

W razie znalezienia własnego dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony należy niezwłocznie zwrócić go organo-
wi (urzędowi), który wydał ten dokument.

Osoba, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana zwrócić niezwłocznie dowód osobisty organowi (urzę-
dowi), który wydał ten dokument, albo właściwej ze względu na miejsce jej pobytu polskiej placówce konsularnej.

 Zmiana ustawy wprowadza przepisy karne wobec tych, którzy będą się uchylać od obowiązku posiadania lub 
wymiany dowodu osobistego, zatrzymują cudzy lub nie zwrócą własnego po utracie obywatelstwa polskiego – grozi 
kara do roku ograniczenia wolności lub grzywna. 

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA 
Z DNIA 18 GRUDNIA 2008 ROKU 

Dyrekcja Społecznego Ogniska Artystyczne-
go „Allegretto” w Twardogórze w porozumieniu 
z Burmistrzem Miasta i Gminy w Twardogórze ogła-
sza zapisy uczniów na rok szkolny 2008/2009 
do klas instrumentów muzycznych w działach: ze-
rowym (5-7 lat), dziecięcym (7-11 lat), młodzieżo-
wym (11-18 lat), dla dorosłych i absolwenckim.

Klasy: fortepianu, organów elektronicznych, akor-
deonu, gitary klasycznej, basowej i rockowej, 
skrzypiec – altówki, instrumentów dętych (sakso-
fon, klarnet, trąbka, flet poprzeczny), śpiewu solo-
wego, perkusji, fletu poprzecznego.

Zapisy kandydatów przyjmowane są w terminie 
od 2 lutego 2009 r. w godz. 15-18 w budynku 

GOSiR-u  przy ulicy 1-go Maja 2 
lub telefonicznie: 0 782 682 255.

wpisowe – 10 zł, czesne miesięczne – 98 zł, 
czesne dla instrumentów dętych z dopłatą Gminy 

– 49 zł (z możliwością wypożyczenia
instrumentu do domu)

NAUKA GRY 
na instrumentach muzycznych
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W wypełnionej po brzegi twardogór-
skiej hali sportowo – widowiskowej 
wicemistrzynie Polski z Piły pokonały 
siatkarki Impel Gwardii Wrocław w 
ramach ligowego pojedynku Plus Ligi 
Kobiet. Naszpikowanemu kadrowicz-
kami Farmutilowi udał się więc rewanż 
za porażkę w I rundzie, kiedy przegrał 
1:3. W pierwszym secie wrocławianki 
prowadziły 21:20, jednak jego końców-
ka należała już do świetnie dysponowa-
nych podopiecznych Jerzego Matlaka, 
który w dniu meczu, czyli 17 stycznia, 
dowiedział się, że został wybrany trene-
rem kadry polskich siatkarek. 24 punkt 
sprytnym zagraniem zdobyła Milena 
Sadurek, a tzw. gwoździa w ostatnim 
ataku wbiła Agnieszka Bednarek.
W drugiej odsłonie pilanki również nie 
pozwoliły rozwinąć skrzydeł ambitnym 
gospodyniom, które gasły z każdą akcją. 
Swoje koleżanki do walki próbowała 
jeszcze poderwać Katarzyna Mrocz-

kowska, ale te zbyt wiele nie potrafiły 
już z siebie wykrzesać. W trzeciej par-
tii Impel dotrzymywał równego kroku 
swoim rywalkom do stanu 4:4. Po bloku 
i asie Agnieszki Kosmatki zaczęły wro-
cławiankom „odjeżdżać” i na parkiecie 
w Twardogórze niepodzielnie rządziła 
już tylko Piła. Za sprawą Klaudii Kaczo-
rowskiej w ataku szybko zbliżyły się do 
25 punktu. Kropkę nad „i” postawiły: 
Agnieszka Bednarek, skutecznym ata-
kiem i Alena Hendzel szczelnym blo-
kiem.

W twardogórskiej hali sportowo-widowiskowej Gwardia uległa Pile

Rewanż się udał
Impel Gwardia Wrocław – Farmutil 
Piła 0:3 (22:25, 18:25, 18:25)
Gwardia: Mroczkowska, Hała-
dyn, Szkudlarek, Efimienko, Kruk, 
Czerwińska, Krzos oraz Jagiełło, 
Barańska, Szafraniec. 
Trener: Rafał Błaszczyk.
Farmutil: Kosmatka, Sadurek-Miko-
łajczyk, Hendzel, Bednarek, Kaczo-
rowska, Teixeira, Maj oraz Kasprów, 
Kucharska, Wojtowicz. 
Trener: Jerzy Matlak.

PROGRAM FERII ZIMOWYCH
• 23.01.2009 (pt)  - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (hala)
• 24.01.2009 (sob)  - Wyjazd na lodowisko (Wrocław) 
  cena biletu - 8 zł, wyjazd 15:30, zbiórka przy Zespole Szkół Specjalnych przy Placu Piastów
• 26.01.2009 (pn)  - Rozgrywki sportowe (hala) 
• 27.01.2009 (wt)  - Wyjazd na basen (Oleśnica) 
  cena biletu - 7 zł, wyjazd 9:00, zbiórka przy Zespole Szkół Specjalnych przy Placu Piastów 
  Rozgrywki sportowe (hala)
• 28.01.2009 (śr)   - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów gimnazjum, 
  szkół ponadgimnazjalnych (hala), 
 - Wyjazd do Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu - Musical dla dzieci 
  ,,Pewien mały dzień” - cena wyjazdu 5 zł, zbiórka w holu hali o godzinie 8:00
• 29.01.2009 (czw) - Turniej halowej piłki nożnej (Goszcz), Turniej piłki siatkowej trójek (hala)
• 30.01.2009 (pt)  - Turniej piłki siatkowej juniorek (hala - godz. 10:00-17:00)
• 31.01.2009 (sob)  - Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół podstawowych (hala)
 - Wyjazd na lodowisko (Wrocław)cena biletu - 8 zł, 
  wyjazd 15:30, zbiórka przy Zespole Szkół Specjalnych przy Placu Piastów

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 12.30 – 15.30. Zapisy przyjmowane są w biurze GOSiR-u 
przy ulicy Wrocławskiej 39 lub podczas zawodów w hali sportowo-widowiskowej. Wyjazdy na sztuczne lodowisko 

do Wrocławia i na basen w Oleśnicy (płatny bilet wstępu, dojazd bezpłatny) – zapisy w biurze GOSiR-u, tel. 071 315 99 10

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE DO „HARCÓWKI” PRZY ULICY JAGIEŁŁY 10 W GODZ. 16:00-20:00
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