
16 marca planowana 
jest projekcja filmu

„POPIEŁUSZKO”
bilety w cenie 11 zł 

do nabycia w siedzibie 
GOSIR-u od 4 marca

Budujemy kąpielisko

Ruszyła budowa kąpieliska 
otwartego z budynkiem 
zaplecza i lodowiskiem przy 
ulicy Gdańskiej w Twardo-
górze

W obcych językach
Angielski, niemiecki 
i czeski to języki, w któ-
rych śpiewali uczestnicy IX 
Międzyszkolnego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej 
zorganizowanego w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana 
Pawła II w Twardogórze

WYSTĄPIŁA NEO-NÓWKA

Michał Gawliński, Radek Bielecki i Roman Żurek zaprezentowali swój najnow-
szy program „Co by było, gdyby”, traktujący o codziennych sprawach wszystkich 
Polaków.

str. 2

8 marca 2009 r. 
niedziela, g. 16:00

zapraszamy do hali 
sportowo-widowiskowej przy 

ulicy Wrocławskiej 39
bilety w cenie 20 zł do 

nabycia w siedzibie GOSIR-u

TERCET 
EGZOTYCZNY

KONCERT Z OKAZJI 
DNIA KOBIET

str. 6

Mogą być dumni z synów

Major Wiesław Grudziński wraz z burmistrzem Janem Dżugajem wręczyli odzna-
czenia za zasługi dla obronności kraju. str. 4

Halowy Turniej 
Samorządowy

piłki nożnej

1 marca 2009
godzina 10:00

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

str. 3

► do 16 marca rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
► do 31 marca opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów

TERMINY
PŁATNOŚCI:

Maria i Tadeusz Piórek odbierają medal za zasługi dla obronności kraju

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

▪ Jest dotacja na informatyzację ośrodka zdrowia

Sprawozdanie z działalno-
ści SZPZOZ-u za 2008 rok 
złożyła kierownik Miro-
sława Glabas. Na wstępie 
przypomniała, że twardo-
górski ośrodek zdrowia ma 
filie w Grabownie Wielkim 
i w  Goszczu, że zatrudnia 
sześciu internistów (dwóch 
na pół etatu), trzech pedia-
trów (jeden na pół etatu), 
dwóch specjalistów – otola-
ryngologa i ginekologa oraz 
radiologa. Pielęgniarek jest 

jedenaście. Jeżeli chodzi 
o liczby, łącznie lekarze przy-
jęli w ubiegłym roku 46 261 
pacjentów. Zabiegów wyko-
nanych przez pielęgniarki 
było 84 728, badań laborato-
ryjnych – 65 035, pacjentów 
– 10 569. Pracownia rentge-
nowska wykonała 6 735 eks-
pozycji, co przełożyło się na 
4 151 pacjentów. Badań EKG 
było 1500. Jak poinformo-
wała pani kierownik, koszt 
ubiegłorocznych remontów 
wyniósł 31 400 zł. Zaku-
piony również został sprzęt 
medyczny, m.in.: trzy nowe 
aparaty EKG, spirometr czy 
analizator hematologiczny. 
W najbliższych planach jest 
kupno aparatu do badań 
biochemicznych. – Ponadto 
wprowadziliśmy rejestrację 
umawianą, na osiem miejsc 
do przodu – dodała Miro-
sława Glabas. Burmistrz Jan 
Dżugaj zwrócił uwagę na 
fakt, że ośrodek w końcu 

się bilansuje i może inwesto-
wać w rozwój. Przypomniał 
również, że w najbliższym 
czasie w SZPZOZ zostanie 
wdrożona technologia infor-
macyjno-komunikacyjna za 
195 578,20 zł. 165 204,47 zł, 
a więc 85% całej sumy, stano-
wić będzie dofinansowanie 
unijne z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Zaku-
pionych zostanie 26 zestawów 
komputerowych z drukarka-
mi do wszystkich gabinetów, 
w tym do laboratorium i ad-
ministracji. Specjalistyczne 
oprogramowanie umożliwi 
bieżącą koordynację pra-
cy i wymianę informacji 
w wersji elektronicznej mię-
dzy poszczególnymi jednost-
kami SZPZOZ, gabinetami 

a NFZ. Dodatkowo przewi-
duje się zakup laptopa z opro-
gramowaniem do celów nad-
zorczych, który w przypadku 
awarii sprzętu służyć będzie 
jako zestaw awaryjny. Inte-
gralnym elementem pro-
jektu będzie również strona 
internetowa z systemem re-
jestracji on-line i narzędzie 
newsletter, umożliwiające 
redagowanie oraz przesyła-
nie najnowszych informacji 
dotyczących bieżących ak-
cji profilaktycznych, szcze-
pień, zasad zdrowego trybu 
życia, itd. Inwestycja ta była 
niezbędna, albowiem obec-
nie w SZPZOZ nie funkcjo-
nuje żaden zintegrowany sie-
ciowy system do zarządzania 
i komunikacji.

▪ Wydatki zwiększone
Pierwszą podjętą uchwałą 
było dokonanie zmian w bu-
dżecie gminy na 2009 rok. 
Warunkiem realizacji zada-
nia związanego z infrastruk-
turą drogową na osiedlu 
domków jednorodzinnych 
za stadionem było pozy-
skanie środków z zewnątrz. 
Wniosek skierowany do pro-
gramu wspieranego przez 
polski rząd gmina złożyła, 
został pozytywnie zweryfi-
kowany, ale ostatecznie zna-
lazł się na liście rezerwowej. 
Procedura dotycząca tego za-
dania nie będzie uruchomio-
na, więc zwolniły się środki 
finansowe, które burmistrz 
zaproponował przeznaczyć 
na inne zadania. Zwiększone 
zostały wydatki na remonty:  
remizy OSP w Twardogó-
rze  o 47 tys. zł, Komisariatu 
Policji o 65 tys., gimnazjum 
o 30 tys. i lokali użytkowych 
o 70 tys.; budowę chodnika 
i oświetlenia w Moszycach 
o 135 tys.; budowę kanaliza-

cji w Dąbrowie i Moszycach 
o 88 tys. oraz przebudowę ze 
zmianą sposobu użytkowa-
nia budynku biurowego na 
budynek świetlicy w Moszy-
cach o 1,1 mln. Ustanowiono 
też rezerwę celową w wyso-
kości 40 tys. zł na wydatki 
związane z opracowywaniem 
wniosków do różnych źródeł 
współfinansujących zadania 
własne gminy.  

▪ Nowe inwestycje
Stary program inwestycji 
stracił ważność w 2008 r. 
Radni uchwalili Wieloletni 
Program Inwestycyjny na lata 
2009-2015, który uwzględ-
nia potrzeby mieszkańców 
i jest realny do wykonania. 
– Pod warunkiem, że bę-
dziemy pozyskiwać środki 
zewnętrzne i ciężko praco-
wać – dodaje burmistrz Jan 
Dżugaj. Program podzielo-
ny jest na osiem segmentów 
zawierających różne cele. 
Pierwszy to tworzenie nowo-
czesnego systemu komuni-

kacyjnego; II – zapewnienie 
wysokiego standardu usług 
publicznych; III – aktywiza-
cja społeczna i kulturalna 
wspólnoty lokalnej; IV – mo-
dernizacja i rozbudowa sys-
temu wodno-kanalizacyjnego 
oraz gospodarka odpadami; 
V – rozbudowa i moderniza-
cja infrastruktury elektro-
energetycznej; VI – budowa 
i rozwój infrastruktury tury-
styki i rekreacji; VII – moder-
nizacja infrastruktury technicz-
nej i społecznej na terenach 
wiejskich; VIII – rewitaliza-
cja miasta Twardogóra.

▪ Odnowa miejscowości
Zatwierdzone zostały pla-
ny odnowy Moszyc oraz 
Goszcza. Oba wcześniej za-
aprobowali mieszkańcy na 
zebraniach wiejskich. Radni 
spełnili więc ostatnie kryte-
rium, niezbędne, aby gmina 
mogła starać się o środki ze-
wnętrzne na infrastrukturę 
kulturalną, sportową, rekre-
acyjną i rozrywkową na ob-

szarach tych wsi. Dokumen-
ty te nie są planem działania, 
a jedynie strategią rozwoju. 
Dwa największe zadania 
w planie dla Moszyc obejmu-
ją budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej oraz modernizację 
nawierzchni drogowej. Rów-
nież główne zadania strate-
giczne dla Goszcza, drugiej 
co do wielkości miejscowości 
w gminie (1150 mieszkań-
ców), dotyczą budowy kana-
lizacji sanitarnej oraz dróg. 
Blok działań w obszarze spo-
łeczno-kulturalnym przewi-
duje tu wyposażenie świetli-
cy i przebudowę jej otoczenia 
w zakresie dróg i parkingów.

▪ Ile mamy firm?
Na dzień 31 grudnia 2008 r. 
zarejestrowanych było 707 
podmiotów gospodarczych. 
Styczeń 2006: zarejestrowa-
no 5 podmiotów, wyrejestro-
wano 16; styczeń 2007: przy-
było 4, ubyło 8; styczeń 2008: 
przybyło 4, ubyło 3; styczeń 
2009: przybyło 12; ubyło 12.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
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Wrocławski kabaret Neo-Nówka rozbawił do 
łez licznie przybyłych do hali sportowo-wido-
wiskowej mieszkańców gminy Twardogóra

Śmiechu było 
co nie miara

Michał Gawliński, Radek 
Bielecki i Roman Żurek 
zaprezentowali swój naj-
nowszy program „Co by 

było, gdyby”, traktujący o codzien-
nych sprawach wszystkich Polaków, 
poruszający głównie tematy społecz-
ne i polityczne, pokazujący jak wiele 
w nich wszędobylskiego absurdu. Ka-
baret rozpoczął swój występ od nauki 
kilku prawideł zachowywania się pod-
czas występów satyrycznych. – Śmiej-
cie się, bijcie brawo, nawet wtedy, gdy 
nie „zajarzycie” żartu. Po co mają was 
później palcami wytykać? – apelował 
do publiczności Roman Żurek, który za 
chwilę przeprowadził „test integrujący”. 
– Kto nie zdradza żony lub dziewczyny, 
ręka do góry – zagrzmiał i zerknął na 
widownię. Przeżegnał się, gdy zobaczył, 
że w górze nie było ani jednej. Nie umil-
kły salwy śmiechu, a na scenie pojawili 
się dwaj „autochtoni”, jeden ekstrawer-
tyk, drugi introwertyk, którzy zaśpie-
wali „energetyczną” piosenkę, mającą 

na celu wykrzesać u wszystkich pozy-
tywną energię. Udało się, bo przy kolej-
nych skeczach, ludzie boki ze śmiechu 
zrywali. Ale jak mieli być cicho, skoro 
słyszeli dialog dwóch byłych kumpli 
ze szkoły, z których jeden przyznał się, 
że pamięta swą polonistkę, ale nie wie, 
czego uczyła. Jak mieli nie wiwatować, 
kiedy kościelny zwierzał się księdzu, że 
nie może już oglądać telewizora, bo są-
siad z naprzeciwka rolety w oknie zało-
żył. – Zakodował ci? – dociekał wieleb-
ny. Wątek „boski” pojawił się również 
w skeczu, którego akcja dzieje się w 
niebie. Lucek, czyli Lucyfer, ma żal do 
Bogusia, czyli Boga, że nie może wy-
trzeźwieć, bo ten zesłał mu... Polaków. 
Neo-Nówka na chwilę przeniosła 
również publiczność do przyszłości, 
a dokładnie do finałowego meczu Mi-
strzostw Europy w 2012 roku, w któ-
rym Polska pokonała Niemców 1:0. Po-
konała, bo jak się okazało, robotnicy na 
Stadionie Narodowym w Twardogórze 
zapomnieli postawić jednej z bramek.

Ruszyła budowa kąpieliska otwar-
tego z budynkiem zaplecza i lo-
dowiskiem. To już trzeci obiekt 
sportowo-rekreacyjny, po hali spor-
towo-widowiskowej i boisku wielo-
funkcyjnym ze sztuczną nawierzch-
nią, który powstanie w najbliższym 
czasie w Twardogórze. Za kilka mie-
sięcy, a konkretnie na 20 lipca zapla-
nowane jest zakończenie budowy 
kompleksu przy ulicy Gdańskiej. Bę-
dzie kosztował niemal tyle, co hala, 
bo 9 395 000 zł. Na sztucznie mro-
żone lodowisko poczekamy do grud-
nia. Prace wykonuje konsorcjum 
firm: PHU„GAMA” Ciuraszkiewicz 
Andrzej z Olkusza i Pracownia Pro-
jektowo-Konserwatorska „PROKON” 
s.c. Władysław Bagiński, Aleksandra 
Bagińska z Suchego Boru. 

▪ Budujemy kąpielisko

▪ Złodziej wpadł, 
  bo mamy monitoring
Sprawca napadu rabunkowego zo-
stał zatrzymany. Wpadł, bo zare-
jestrowały go kamery monitoringu. 
2 lutego, około godz. 8.30, w tzw. 
małym kościele przy pl. Piastów do-
szło do napadu na 55-letnią kobietę. 
20-letni mężczyzna wyrwał jej to-
rebkę i uciekł z miejsca zdarzenia. 
Na podstawie zebranego materiału 
dowodowego, m.in. zdjęć wykona-
nych kamerami przy Gimnazjum nr 
2, twardogórscy policjanci szybko 
sporządzili rysopis podejrzanego. 
Dwa dni później jedna z mieszkanek 
Twardogóry powiadomiła ich, że od-
powiadający rysopisowi mężczyzna 
przebywa na terenie miasta. Dzię-
ki tej informacji został zatrzymany 
i tymczasowo aresztowany. 20-latek 
przyznał się do napadu i wskazał 
miejsce, w którym ukrył skradziony 
portfel. Grozi mu do 12 lat pozbawie-
nia wolności. 

▪ Uwaga przedsiębiorcy!
Wszyscy przedsiębiorcy wpisani do 
ewidencji działalności gospodarczej 
prowadzonej przez Burmistrza Mia-
sta i Gminy Twardogóra zobowiązani 
są w terminie do 31 grudnia 2009 r. 
określić przedmiot działalności zgod-
nie z Polską Klasyfikacją Działalno-
ści obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2008 r. (Rozporządzenie Rady Mini-
strów z dnia 24 grudnia 2007 r. – Dz. 
U. Nr 251, poz. 1885).
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SZANOWNI PACJENCI
Dyrekcja SZPZOZ w Twardogórze informuje, że do 
centrali telefonicznej Przychodni w Twardogórze pod-
łączony został drugi numer telefonu - 071 315 80 09, 
równoległy z 071 315 80 41. Gdy zajęty będzie pierwszy 
numer, prosimy nie wybierać drugiego, ponieważ cen-
trala automatycznie przełączy Państwa na numer wol-
ny. Ponadto przypominamy, że rejestrować się można 
osobiście od godziny 7.00 i telefonicznie od godz. 7.30. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażanie swo-
ich opinii na temat sposobu rejestracji – pisemnie do 
skrzynki obok rejestracji lub osobiście. Wszelkie uwagi 
są dla nas cennymi wskazówkami umożliwiającymi po-
prawę świadczonych dla Państwa usług.

I komu to przeszkadzało?

Wandale zdemolowali sprzęt na bo-
isku w Grabownie Wielkim. Powyry-
wali i powykrzywiali panele ogrodze-
niowe, spalili kosz na śmieci, wypalili 
dziury w kabinach i popisali ścianki, 
połamali i powyrywali część krzesełek 

dla kibiców, zniszczyli tablicę informa-
cyjną przy rampie, porozrzucali butelki 
po piwie. Przypominamy, że w sierp-
niu 2006 roku za 120 tys. zł boisko zo-
stało ogrodzone, wyposażone w nowe 
bramki z siatkami, dwie kabiny dla 

zawodników z siedziskami dla 8 osób 
każda oraz 100 krzesełek dla kibiców. 
Zamontowano także rampę dla rolka-
rzy oraz betonowy stół pingpongowy. 
Gmina zrealizowała tę inwestycję przy 
udziale środków unijnych.

7 lutego zostały przekaza-
ne motopompy pożarnicze 
(ssąco-tłoczące) dla OSP w 
Twardogórze, Grabownie 
Wielkim i Domasławicach  
o wartości 75 000 zł. Sprzęt 
ten został dofinansowany 
przez samorząd wojewódz-
twa dolnośląskiego w kwo-
cie 26 100 zł oraz samorząd 
gminy Twardogóra w wyso-

kości 48 440 zł. Pompy, jaki-
mi dotychczas dysponowały 
jednostki, były przestarzałe. 
Pochodziły z lat 80. i często 
zawodziły. Nowe są wydaj-
niejsze, dzięki czemu stra-
żacy skuteczniej będą mogli 
działać przy akcjach gasze-
nia pożarów czy wypompo-
wywaniu wody z zalanych 
pomieszczeń.

Pompy dla strażakówMogą być dumni z synów

Uroczystość wręczenia od-
znaczeń za zasługi dla 
obronności kraju odbyła 
się w twardogórskim magi-
stracie. Otrzymali je rodzice, 
których troje lub więcej sy-
nów odbyło zasadniczą służ-
bę wojskową. Aktu dekoracji 
dokonał zastępca  komen-
danta WKU Wrocław 1 ma-
jor Wiesław Grudziński wraz 
z burmistrzem Janem Dżuga-
jem. Medalami złotymi uho-
norowani zostali: Elżbieta 
i Stanisław Kahla oraz Maria 
i Tadeusz Piórek, natomiast 

srebrnymi: Anna i Stanisław 
Pawlak, Irena Skrzypczyń-
ska, Eugenia i Stanisław Woź-
niak. Synów pogratulował im 
major Grudziński, podkre-
ślając, że noszenie munduru 
to nie tylko powód do dumy, 
ale i obowiązek. Przypomniał 
też, że nasza armia staje się w 
pełni profesjonalna i że każ-
dy podoficer – żołnierz za-
wodowy, będzie zarabiał 2,5 
tys. zł brutto. – Czy to dużo, 
czy mało, osądźcie państwo 
sami – zwrócił się do zebra-
nych. 

Apelujemy do właścicieli nieruchomości o uprzątnię-
cie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chod-
ników położonych wzdłuż Państwa domów. Informu-
jemy, że na naszej stronie internetowej znajduje się: opis 
standardów zimowego utrzymaniu dróg oraz kolejność 
odśnieżania i zwalczania śliskości dróg gminnych; wykaz 
osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji zimowego 
utrzymania dróg gminnych, powiatowych i drogi woje-
wódzkiej nr 448 na terenie miasta i gminy Twardogóra.

Odgarniajmy śnieg Przypominamy 
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Wnioski o nadanie „Medalu za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” przedstawiają prezydentowi RP wojewodowie. 
Zgłoszenia o nadanie medalu mogą pochodzić od samych 
jubilatów lub ich najbliższych rodzin. Przyjmowane są 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Twardogórze – Urząd 
Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 14, pokój nr 22. 
Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem tel. 
071 399 22 49.
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Konkurs 
rozstrzygnięty
Rozdanie nagród laureatom konkur-
su fotograficznego „Wydarzenie roku 
2008 w Twardogórze” odbyło się 29 
stycznia w twardogórskiej bibliotece. 
W tym samym dniu otwarto również 
pokonkursową wystawę. 
Na ogłoszony przez bibliotekę konkurs, 
nad którym patronat objął burmistrz 
Jan Dżugaj, wpłynęło 51 prac fotoama-
torów. Przedstawiały one ważne dla 
danego fotografa, subiektywnie wy-
brane wydarzenia, które miały miejsce 
na terenie miasta i gminy Twardogóra. 

W obiektywie uchwycono m.in.: wybu-
rzenie stacji benzynowej na twardogór-
skim rynku, Dni Twardogóry, czy reno-
wację zabytkowego parku w Chełstowie. 
Były też fotografie dokumentujące inne 
ważne wydarzenia społeczne, religijne, 
kulturalne i sportowe. Zdjęcia oceniało 
jury w składzie: Olga Romanowska, Pa-
tryk Rybka i Andrzej Głowacz. Pierw-
szą nagrodę przyznano Henrykowi Jań-
skiemu z Twardogóry, drugą Marcinowi 
Wrześniackiemu z Twardogóry, a trzecią 
Agnieszce Rydzyk z Chełstowa. Wyróż-
nienia otrzymali: Barbara Franc i Ma-
rek Malczyszyn z Twardogóry. Nagrody 
rzeczowe laureaci odebrali z rąk bur-
mistrza Jana Dżugaja, a werdykt jury 
uzasadnił fotograf Patryk Rybka. Przy 
ciastku i  herbacie zaproszeni goście 

i bibliotekarki rozmawiali o aktualnej 
wystawie, ubiegłorocznych wydarze-
niach i propozycjach tematu na ko-
lejny konkurs fotograficzny, którego 
organizatorem będzie biblioteka.

Nowością w Bibliotece Publicznej 
Miasta i Gminy w Twardogórze jest 
„Kącik malucha”. To wydzielona część 
działu dla dzieci, ze specjalnym kom-
pletem małych mebli, różnymi zabaw-
kami, a także książeczkami z twar-
dymi stronami wyodrębnionymi na 
osobnych półkach. Pomysł stworzenia 
„Kącika Malucha” zrodził się po wizycie 
bibliotekarek w czeskich bibliotekach w 
Pradze i Chrudimiu. Dla każdej grupy 
młodych czytelników są tam specjalnie 
wydzielone części. – Na miarę małej 
biblioteki publicznej spróbowaliśmy 

to zrobić także w twardogórskiej pla-
cówce, gdzie jest część dla maluchów, 
uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjalistów – informuje kierownik Kry-
styna Bajcar. „Kącik malucha” cieszy 
się dużym powodzeniem u najmłod-
szych, którzy przy małym stoliku mogą 
obejrzeć interesującą książeczkę. Pozy-
tywnie zaskoczeni są także ich rodzice. 
Szczególnie dużo radości było w „Ką-
ciku malucha” podczas zimowych ferii. 
Dzieci rozwijały w nim swoje plastycz-
ne pasje, bawiąc się ciastoliną, klocka-
mi i wycinankami z papieru.

Raj dla maluchów

M-GOPS informuje

Komunikat Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie zmian zasad przyznawania 
jednorazowej zapomogi oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka

Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się 
o jednorazową zapomogę z tytułu uro-
dzenia się dziecka, jak również o doda-
tek do zasiłku rodzinnego z tytułu uro-
dzenia się dziecka, wymagane będzie 
przedłożenie zaświadczenia lekarskie-
go potwierdzającego, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką lekarską przez 

okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży 
do porodu. Minister właściwy do spraw 
zdrowia, w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw zabezpieczenia 
społecznego, określi w drodze rozpo-
rządzenia, formę opieki medycznej 
oraz wzór wymaganego zaświadczenia. 
Powyższy warunek nie dotyczy opie-

kunów prawnych dziecka i osób, które 
wystąpiły do sądu o przysposobienie 
dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także 
osób, które złożą wnioski o ustalenie 
prawa do jednorazowej zapomogi z ty-
tułu urodzenia się dziecka lub dodatku 
do zasiłku rodzinnego z tytułu urodze-
nia się dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Naczelnik Obwodowego Urzędu Miar 
we Wrocławiu informuje, że upływa 
termin ważności legalizacji wszelkie-
go rodzaju wag zalegalizowanych w 
roku 2007 oraz termin ważności oce-
ny zgodności wag wprowadzonych do 
obrotu od 1 stycznia 2006. Zgłoszeniu 
podlegają również wagi po naprawie lub 
z uszkodzonymi cechami legalizacyjny-
mi bez względu na to, kiedy były uprzed-
nio legalizowane. Wagi należy zgłaszać 
do Obwodowego Urzędu Miar we Wro-
cławiu w ostatnim miesiącu ważności 
legalizacji. Szczegółowe informacje na 
stronie internetowej gminy, na tablicy 
ogłoszeń w UMiG, na stronie interne-

towej Głównego Urzędu Miar 
w Warszawie: www.gum.
gov.pl lub bezpośrednio 

w Obwodowym Urzę-
dzie Miar we Wro-

cławiu, ul. Młodych 
Techników 61/63, 
53-647 Wrocław, 
tel. 071 355-08-15 
wew. 208. 

Wagi do legalizacji

Nasi najmłodsi mogą  już korzystać z „Kącika malucha”
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z życia twardogórskich szkół

XI Powiatowy Konkurs Tańca o Puchar Starosty Oleśnickiego odbył się 7 lutego. Wystąpili w nim 
utalentowani tancerze ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze.

Wyginam śmiało ciało
Tancerze z jedynki pojawia-
li się na scenie kilkakrotnie, 
prezentując tańce przygoto-
wane pod kierownictwem 
Haliny Ślusarek. Nie zabra-
kło też grupy cheerleaders 
przygotowanej przez Izabelę 
Tomaszek-Czajkowską. Wy-
stęp zaowocował wielkim 
sukcesem. Twardogórzanie 
wywalczyli cztery puchary. 
I miejsce zajęła formacja 
„Twardogórzanie” w skła-
dzie: Ilona Glugla, Klaudia 
Pawluk, Justyna Malinow-
ska, Adrianna Nowaczyk, 
Patrycja Harych, Natalia Ko-

walczyk, Andżelika Sobczyk, 
Martyna Jelonek, Roksana 
Kramarz, Aleksandra Pięta, 
Adrianna Smolis, Kornelia 
Woźniak, Zuzanna Kraska, 
Martyna Grzesiak, Paulina 
Bogusławska, Marcelina Plu-
ta, Dominika Hanicka, Mi-
łosz Adamski, Klaudia Szew-
czyk, Marlena Mrowiska, 
Agnieszka Cych; II miejsce 
duet: Patrycja Szewczyk i Ka-
rolina Makowska; III miejsce 
duet: Agnieszka Cych i Klau-
dia Szewczyk; III miejsce 
grupa cheerleaders w skła-
dzie: Aleksandra Orlikowska, 

Michalina Hnatów, Maja Ol-
szańska, Julia Walczak, Anna 
Piskorska, Justyna Malinow-
ska, Klaudia Pawluk, Marty-

na Jelonek, Agnieszka Cych, 
Kornelia Woźniak, Klaudia 
Szewczyk, Adrianna Smolis 
i Aleksandra Pięta. 

Śpiewali w obcych językach

Angielski, niemiecki i czeski to języki, w których śpiewali uczestnicy IX Międzyszkolnego Konkursu 
Piosenki Obcojęzycznej zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze.

Już po raz dziewiąty ucznio-
wie ze szkół podstawowych 
przystąpili do muzyczno-
-lingwistycznej rywalizacji. 
Konkurs co roku cieszy się 

dużą popularnością. Tego-
roczni uczestnicy licznie 
przybyli wraz z opiekunami 
dwunastu szkół podstawo-
wych z następujących miej-

scowości: Goszcza, Grabow-
na Wielkiego, Cieszkowa, 
Sycowa, Wrocławia, Milicza, 
Bukowiny Sycowskiej, Sośni, 
Bogdaju i Twardogóry. Dzię-
ki życzliwości sponsorów, 
konkurs znacząco zapadł 
w pamięci i sercach uczest-
ników. Pierwsze nagrody 
we wszystkich kategoriach 
ufundował burmistrz miasta 
i gminy Twardogóra Jan Dżu-
gaj. Laureatów wyłoniło jury 
w składzie: Paweł Grobelny 
(przewodniczący), Joanna 
Orlikowska, Aleksandra Il-
ków, Stanisław Miśkiewicz, 
Joanna Franc i Mateusz Sie-
masz. Konkurs koordynowa-
li: Maria Pecican i Barbara 

Franc, które już teraz zapra-
szają za rok na jubileuszową 
dziesiątą edycję.

Laureaci
Soliści z klas I-III: I-Natalia Witiw, 

SP2 Twardogóra; II-Blanka 
Kapica, SP2 Syców; III-Barbara 

Sieracka, SP20 Wrocław; Zespo-
ły z klas I-III: Nagroda: zespół 

wokalno- instrumentalny SP 
Sośnie; Wyróżnienie: zespół wo-

kalny SP Cieszków; Soliści z klas 
IV-VI: I-Monika Federyszyn, SP2 
Twardogóra; II-Agata  Głowacz, 
SP Goszcz; III-Agnieszka Cych, 
SP1 Twardogóra; Wyróżnienie: 
Marzena Schubert, SP Bogdaj; 

Zespoły z klas IV-VI: I-„Twar-
dogórzanie”, SP1 Twardogóra; 

II-„Girls”, SP2 Syców; III-duet 
Magdalena i Adam Stefanowscy; 

Wyróżnienie: 
zespół wokalny SP Bogdaj

VII Szkolny Konkurs Znajomości Tre-
ści Kolęd, przygotowany przez kate-
chetkę Zofię Kulik, odbył się w Szkole 
Podstawowej w Grabownie Wielkim. 
Każdą klasę reprezentowała drużyna 3-
-osobowa wyłoniona podczas elimina-
cji. Zadania konkursowe miały różny 
stopień trudności – należało ustalić ko-

lejność zwrotek w wybranych kolędach, 
podać tytuł kolędy zawierającej wska-
zane zwroty lub słowa, zaśpiewać wy-
losowaną zwrotkę, itp. Podczas zmagań 
wszystkim towarzyszył dobry humor 
podsycany wspólnym śpiewaniem. Pu-
bliczność miała także szansę wykazać 
się swoimi umiejętnościami poprzez 

odgadywanie tytułów kolęd na podsta-
wie usłyszanej melodii. Jury wyłoniło 
zwycięzców konkursu. I miejsce zajęła 
drużyna klasy II  (Małgosia Tomczuk, 
Wiktoria Richter i Hubert Masłowski), 
II – drużyna klasy V  (Ola Burdek i An-
na Oszczygieł), a III – drużyna klasy IV 
( Beata Kulik i Patryk Żurek).

Jaka to kolęda?
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Wygrała bombka z wykałaczek
W Szkole Podstawowej 
w Goszczu ogłoszono wy-
niki konkursu plastyczne-
go na najpiękniejszą bomb-
kę, zorganizowanego przez 
Stanisławę Bruder i  Mał-
gorzatę Grzelczyk. Wpły-
nęło 50 prac wykonanych 
przez uczniów klasy 0–VI. 
Wręczenia nagród dokonała 
dyrektor Magdalena Żere-
becka, która podziękowała 
wszystkim za krótki powrót 
do pięknej tradycji. I miej-
sce i wyróżnienie otrzymała 
bombka „gwiazdka” Micha-

ła Brudera z kl. VI wykonana 
ze 100 wykałaczek i 50 szpi-
lek ozdobionych niebieskimi 
gwiazdkami. II miejsce zajął 
„aniołek” Dawida Gierszona 
z kl. I, a miejsce III ex aequo 
„ptaszek” Magdaleny Sabiń-
skiej z kl. I i Agnieszki  So-
bińskiej z kl. IV. Wyróżnio-
no prace: Aleksandry Pelc 
z kl. I, Natalii Wólkiewicz 
z kl. III, Martyny Musiałow-
skiej z kl. 0, Julii Dylewskiej 
z kl. 0, Patryka Marciniszyna 
z kl. 0 i Filipa Żerebeckiego 
z kl. I.

O mały włos
Mistrzostwa powiatu ole-
śnickiego w mini piłce ręcz-
nej dziewcząt rozegrano 3 lu-
tego w Szkole Podstawowej 
w Sokołowicach. Do roz-
grywek zakwalifikowano 
drużynę która zajęła I miej-
sce w eliminacjach gmin-
nych, czyli przedstawicielki 

Szkoły Podstawowej w Gosz-
czu. Po zaciętym i stojącym 
na wysokim poziomie meczu 
finałowym goszczanki uległy 
gospodyniom i zajęły II miej-
sce w powiecie. Do zawodów 
reprezentację przygotował 
nauczyciel wychowania fi-
zycznego Waldemar Pelc.

Skład zespołu: Klasa V: Anna Obiegło, Anita Bagińska, Judyta Kałużna, Klaudia 
Wojciechowska, Aleksandra Ryszczyk, Martyna Garbolińska, Kamila Dudek; 
Klasa VI: Aleksandra Gerlach, Kamila Górecka, Kira Kirchmann, Marta Zając.

Przedszkole z szansą na wspaniały plac zabaw

Taką samą nazwę jak bal, 
nosi też projekt realizowany 
przez magazyn Księżniczka 
i firmę Disney. Przystąpiło do 
niego twardogórskie przed-
szkole. Projekt ma na celu 
zachęcenie jak największej 
liczby placówek do wspólnej 
zabawy, zorganizowanie im-
prezy karnawałowej i przy-
czynienie się tym samym do 
pobicia rekordu Disney’a na 
największy bal karnawało-
wy świata. Przedszkole, któ-
re wykona i prześle kronikę 
z balu, będzie miało szansę 
wygrać wspaniały plac zabaw 
i wiele innych nagród. 
Ponad 200 przebierańców 
powitała dyrektor Anna 
Wrześniacka, rozpoczyna-
jąc w ten sposób Wielki Bal 
Księżniczek, który odbył 
się w przepięknie ustrojo-
nej stołówce przedszkolnej. 
Ważnym atrybutem impre-
zy był ciekawy strój wszyst-
kich uczestników, łącznie 

z personelem przedszkola. 
Dziewczęta oraz nauczyciel-
ki przebrane były za jedną 
z popularnych księżniczek, 
natomiast chłopcy za dowol-
ną postać z bajek Disney’a. 
Wspaniała zabawa przeplata-
na była różnorodnymi kon-
kursami. Najmłodsze dzieci 
z grupy 3- i 4-latków wyko-
nały piękną koronę dla Au-
rory i Filipa. Poprzez uczest-
nictwo w tańcu „Bal na dnie 
morza” mogły się wcielić 
w różne stworzenia morskie, 
takie jak krab, ośmiornica, 
płaszczka, delfin czy ślimak. 
Starsze dzieci z grupy 5-i 6-
-latków odegrały role projek-
tantów i poetów, tworząc pa-
pierowy strój dla Kopciuszka 
oraz pisząc miłosny wiersz 
dla Belli. Zabawa była rewe-
lacyjna i pełna niesamowi-
tych wrażeń. Pod koniec balu 
niespodziewanie pojawiły się 
smakowite torty, którymi po-
częstowano wszystkie dzieci.

Wielki Bal Księżniczek...

...i uczniów jedynki

Impreza odbyła się  13 lutego. Uczniowie, szczególnie ci młodsi, 
zaprezentowali wiele wymyślnych strojów. Nie brakowało pira-
tów, supermanów, spidermanów  i wiele innych postaci z bajek.

Księżniczki z miejskiego przedszkola

Laureaci konkursu

Zawodniczki z Goszcza
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W Szkole Podstawowej w Grabow-
nie Wielkim bal karnawałowy od-
był się 13 lutego. Dzieci bawiły się 
w pięknie udekorowanych salach - 
wśród  walentynkowych baloników 
w kształcie serduszek. Zabawę rozpo-
częły księżniczki, za nimi podążały 
wróżki, kolorowe clowny, kopciusz-
ki, czarownice, kowboje, piraci itd. 

W przerwach muzycznych czekał na 
dzieci wspaniały,  słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Naj-
piękniejsze stroje zostały docenione 
oklaskami, a liczne gry i zabawy były 
wesołym dodatkiem do tańca. Tego 
dnia, mimo że bolały nogi,  można 
było zobaczyć uśmiech na buzi każ-
dego malca.

Pożegnalna zabawa u gimnazjalistów

Polonez na 120 par
Tradycją Gimnazjum nr 1 
w Twardogórze stał się co-
roczny pożegnalny bal dla 
trzecioklasistów. 
W ubiegłych latach odby-
wał się w czerwcu, tym ra-
zem przypadł na  połowę 
roku szkolnego. Gimnazjaliści 
mają nadzieję, że pozostanie 
już stałym elementem karna-
wału.  Głównym organizato-
rem balu była, działająca przy 
Gimnazjum, Rada Rodziców 
wraz z jej opiekunką Teresą 
Tyszer, która mogła liczyć 
na pomoc całej społeczności 
szkoły. Najwięcej zapału wy-
kazali trzecioklasiści. Nie tyl-
ko zaplanowali wieczorowe 
kreacje, ale również angażo-
wali się w inne prace związa-

ne z przygotowaniami. Am-
bicją wszystkich jest, by sala, 
w której mają poczęstunek, 
była jak najładniej przystrojo-
na. Uczniowie prześcigali się 
więc w wymyślaniu wystroju, 
zazwyczaj  realizując prze-
wodni temat. W tym roku 
udekorowano sale: walen-
tynkową – kl. IIId, hawajską 
– kl. IIIf, rozgwieżdżoną noc 
– kl. IIIc, magiczne czarow-
nice – IIIe, mroczne, czarno-
-fioletowe nietoperze i pająki 
– kl.IIIa oraz karnawałową – 
kl. IIIg.  Główny korytarz, na 
którym wszyscy tańczyli przy 
muzyce zespołu „Sami Swoi”  
przystrojony był w czerwo-
ne, walentynkowe serduszka.
Rozpoczynającym i bardzo 

widowiskowym elementem 
balu był polonez, podczas 
którego tańczyło około 120 
par. Uczniowie przez cały 
tydzień ćwiczyli układ tego 
tańca pod czujnym okiem 
Tatiany Berkowskiej. 
W pierwszej parze szła dyrek-
tor Anna Siwa wraz z uczniem 
klasy IIIc Mateuszem Łoziń-
skim. Gimnazjaliści perfek-
cyjnie zatańczyli, wspaniale 
się też prezentowali – chłop-
cy w garniturach, dziew-

częta w wieczorowych suk-
niach. Chwila ta z pewnością 
wszystkim na długo utkwi 
w pamięci. Po pięknym 
i spektakularnym polone-
zie, tancerze odprowadzili 
swoje partnerki na miejsca 
i zaczęła  się zabawa. W tym 
roku wszyscy bawili się do  
północy (oczywiście chcieli 
dłużej). Zmęczeni, ale zado-
woleni opuszczali parkiet, 
żałując, że to ich ostatni bal 
w Gimnazjum.

Gminny Konkurs Piosenki
26 i 27 marca odbędzie się I Gmin-
ny Konkurs Piosenki pod patro-
natem burmistrza Jana Dżugaja. 
Przegląd organizuje Gminny Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w świetli-
cy środowiskowej przy ul. Jagiełły. 
W czwartek o godz. 10 zaprezen-
tują się dzieci przedszkolne i klasy 
I – VI szkół podstawowych, a w pią-
tek klasy gimnazjalne i osoby po-
wyżej 16 lat. Karty zgłoszeniowe 
należy przesyłać do siedziby GO-
SiR-u przy ul. Wrocławskiej 39 lub 
na e-mail: ro.orlikowski@interia.
pl najpóźniej do 19 marca (decy-
duje data otrzymania karty przez 
GOSiR). Nagrody rzeczowe zosta-
ną przyznane w pięciu kategoriach 
wiekowych. Przewidziana jest także 
nagroda GRAND PRIX. W niedzie-
lę 29 marca o godz. 16 odbędzie się 
koncert laureatów, podczas którego 
zostaną wręczone nagrody.

W walentynkowym korowodzie


