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Dni Twardogóry 2009

Bracia w sobotę, bracia w niedzielę

Unijne fundusze

Twardogóra złożyła kolejne
wnioski o doﬁnansowanie
gminnych inwestycji.
str. 2

XXXII sesja Rady Miejskiej

Kilka istotnych zmian budżetu i w budżecie gminy
na 2009 rok wprowadzili
twardogórscy radni na sesji,
która odbyła się 26 czerwca.

str. 3

Bezpłatna rehabilitacja

W Twardogórze powstanie
ﬁlia Fundacji na Rzecz Proﬁlaktyki i Rehabilitacji Dzieci
z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu.
str. 4

Na sportowo
Na zorganizowanych po raz dziesiąty na placu OSP Dniach Twardogóry tym razem
publiczność bawili: Bracia, Leszcze, Żuki i Golec uOrkiestra
str. 5

ORLIK

OFICJALNIE OTWARTY
Kompleks boisk sportowych
wybudowanych w ramach rządowego programu Moje boisko
- Orlik 2012 oﬁcjalnie oddano
do użytkowania 4 czerwca przy
ul. Sportowej w Twardogórze.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli m.in. marszałek dolnośląski Marek Łapiński,
wicewojewoda Zdzisław Średniawski oraz dolnośląska kurator
oświaty Beata Pawłowicz.

W ramach Dni Twardogóry
odbyło się również kilka
imprez o charakterze sportowym.
str. 8

Rywalizowali strażacy

Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy
Twardogóra odbyły się 20
czerwca.
str. 12

Wakacje z GOSiR-em

Twardogórski ośrodek
sportu przygotował bogatą
ofertę sportowo-rekreacyjną dla dzieci i młodzieży
naszej gminy.
str. 12
str. 8

KABARET

PARANIENORMALNI

11 października
(niedziela) 2009 r.

godz. 17.00
Hala sportowowidowiskowa

Ponad 1400 uczniów zakończyło rok szkolny 2008/2009
Uczniowie wszystkich gminnych szkół odebrali świadectwa i mogą wyjechać na wakacje

str. 9

Bilety do nabycia
w GOSiR od 17 sierpnia
w cenie 25 zł

KRÓTKO I NA TEMAT
Świat gna do przodu i Twardogóra także

Z

czerwca najbardziej
cieszy się chyba młodzież, która kończy w
tym czasie naukę i udaje się na wakacje. Miesiąc ten sprzyja również
rozpoczynaniu nowych
inwestycji lub ﬁnalizowaniu tych, które
się rozpoczęło wczesną wiosną lub późną
jesienią poprzedniego roku. W 20. rocznicę upadku w Polsce komunizmu, a więc
4 czerwca, uroczyście przekazaliśmy do
użytkowania kompleks wielofunkcyjnych
boisk sportowych wybudowanych w ramach rządowego programu „Moje boisko
– Orlik 2012”. Przekazaliśmy go teraz,
choć powstał pod koniec ubiegłego roku.
Było wówczas bardzo zimno, padał śnieg,
więc z oﬁcjalnym otwarciem postanowiliśmy wstrzymać się do wiosny. Niestety, pogoda na początku czerwca też była
kapryśna, ale przynajmniej nie padało.
Podczas otwarcia, kolejny już raz, gościł u
nas marszałek Marek Łapiński, który, jako

sportowiec z krwi i kości musi być chyba
dumny, kiedy widzi, jak poszczególne
gminy realizują program rządu Donalda
Tuska, podnosząc w ten sposób standard
swej bazy sportowo-rekreacyjnej, a także
stwarzając młodym ludziom ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu. Jej
efektem może być również wyczyn. Mój
rocznik o takich warunkach mógł jedynie pomarzyć. Do dyspozycji mieliśmy
jedynie boisko ówczesnego Startu i utwardzony grunt przy Szkole Podstawowej nr
2. Świat jednak poszedł do przodu, więc
gmina Twardogóra także. Nasi mieszkańcy potrzeby z pewnością mają różne, ale
możliwości uprawiania sportu te same. I
to na bardzo wysokim poziomie. Człowiek
potrzebuje chleba, ale też igrzysk. Za nami
tegoroczne Dni Twardogóry, które po raz
dziesiąty odbyły się na placu OSP i po raz
kolejny utwierdziły mnie w przekonaniu,
że ich formuła się sprawdza. Świadczy o
tym fakt, że, mimo niesprzyjającej pogody,
tysiące mieszkańców oklaskiwało występy

Naszych dzieci i młodzieży oraz największe gwiazdy imprezy, która przebiegła spokojnie, bezpiecznie i bez nieprzyjemnych
incydentów. Po koncercie Golec uOrkiestry udało mi się uciąć w gronie radnych
i sołtysów krótką pogawędkę z liderami
tego zespołu, czyli Panami Pawłem i Łukaszem, którzy urzekli mnie swoją osobowością, pokazali, że są wspaniałymi,
otwartymi ludźmi, nie kreującymi się
na żadnych gwiazdorów. Sugestie, jakoby byli muzykami zamkniętymi w sobie
i niedostępnymi to mit. Być może te „nocne
rozmowy Polaków” zaowocują czymś więcej, niż tylko jednorazowym przyjazdem
Golców do Twardogóry. Już teraz mocno
zabiegamy o to, aby w niedługim czasie
ponownie zaśpiewali dla mieszkańców
naszej gminy. Jestem optymistą, dlatego
wierzę, że tak właśnie będzie.
Jan Dżugaj
Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra

Pozyskujemy unijne pieniądze
Gmina Twardogóra złożyła wniosek o doﬁnansowanie ze środków unijnych projektu
„Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze”. Opracowana w tym
celu koncepcja obejmuje wytyczenie i urządzenie alejek, ciągów pieszych i placów, budowę oświetlenia parkowego, urządzeń rekreacyjnych i obiektów małej architektury
oraz zagospodarowanie terenów zielonych
– nasadzenia roślinności. Możliwa do uzyskania dotacja z Regionalnego Programu
Operacyjnego to 2,9 mln zł.
Gmina Twardogóra podpisała umowy z
Wojewodą Dolnośląskim o doﬁnansowanie ze środków unijnych następujących
inwestycji: budowę kąpieliska otwartego
wraz z budynkiem zaplecza w Twardogórze
(wartość inwestycji 9 493 300 zł, doﬁnansowanie 7 088 620 zł); I etap przebudowy
ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz
z infrastrukturą techniczną w Twardogórze
(wartość 1 256 140 zł, doﬁnansowanie 417
726 zł); przebudowę ulic Wołodyjowskiego,
Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka i Wrocławskiej w Twardogórze (wartość 2 299
276 zł, doﬁnansowanie 1 724 457 zł).

Wkrótce oﬁcjalne przekazanie do użytkowania kąpieliska. Na koniec listopada planowane jest uruchomienie sztucznie mrożonego lodowiska - warunek to temperatura nie
przekraczająca 10 stopni Celsjusza

Projekty są współﬁnansowane przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
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Z XXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ

Są dotacje, więc są też zmiany
Kilka istotnych zmian budżetu i w budżecie gminy na 2009
rok
wprowadzili
twardogórscy
radni na sesji, która odbyła się
26 czerwca. Zwiększyli dochody
o 2 023 683 zł, z kwoty 31 479 790 zł do
kwoty 33 503 473 zł. W dziale „Transport i łączność” środki na doﬁnansowanie własnych inwestycji pozyskane
z funduszy strukturalnych wzrosły
o 2 142 183 zł. Stało się tak, ponieważ
kwotą 1 724 457 doﬁnansowana zostanie przebudowa ulic: Wołodyjowskiego, Zagłoby, Kmicica, Jagienki, Zbyszka
i Wrocławskiej w Twardogórze, którą
wykonano w 2007 r. Również w tym samym roku zrealizowana była przebudowa ulicy Dębowej i części ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą techniczną
w Twardogórze, na które to zadanie
otrzymamy doﬁnansowanie w wysokości 417 726 zł. W dziale „Gospodarka
komunalna i ochrona środowiska” dochody wzrosły o 51 500 zł. Otrzymaliśmy m.in. dotację w wysokości 11 500
zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

we Wrocławiu na „Obchody Twardogórskich Dni Ziemi 2009 – formę aktywizacji ekologicznej dzieci i młodzieży”. Dochody wzrosły również w dziale
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, ponieważ Urząd Marszałkowski
we Wrocławiu przyznał nam dotację w
wysokości 80 000 zł na remont kościoła
p.w. Św. Trójcy w Twardogórze”.
Podjętą na ostatniej sesji uchwałą
zwiększono wydatki o kwotę 2 023 683
zł, z kwoty 38 259 802 zł do kwoty
40 283 485 zł. Przeznaczono m.in.:
125 000 zł – na remont chodnika w części ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze (chodnik wokół basenu); 60 000
zł – na wymianę ogrodzenia wokół
basenu w Twardogórze; 400 000 zł (z
432 500 zł do 832 500 zł) - na budowę
drogi w ul. Sportowej; 50 000 zł (ze 150
000 zł do 200 000 zł) - na modernizację chodnika w ulicy Partyzantów; 450
000 zł - na przebudowę ulicy Aleje w
Twardogórze; 12 000 zł – na zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP
w Twardogórze; 23 000 zł (ze 115 000
zł do 138 000 zł) – na remont budyn-

ku Komisariatu Policji w Twardogórze;
100 000 zł – na malowanie pomieszczeń
w Szkole Podstawowej w Grabownie
Wielkim i Gimnazjum nr 1 w Twardogórze; 29 325 zł - na monitoring wizyjny w Przedszkolu i Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim; 100 000 zł – na
budowę sieci wodociągowej we wsi Grabowno Wielkie (od drogi powiatowej w
kierunku osiedla domów jednorodzinnych); 30 000 zł – na dobudowę nowych punktów oświetlenia drogowego
na terenie gminy Twardogóra; 75 000
zł – na przystosowanie budynku przy
ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze
dla potrzeb prowadzenia działalności
w zakresie rehabilitacji; 100 000 zł – na
opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji budynków w ulicy
Ratuszowej; 20 000 zł (z 20 000 zł na
40 000 zł) - utwardzenie placu i wykonanie ogrodzenia hali sportowo-widowiskowej; 100 000 zł - zakup urządzeń
na place zabaw na terenie miasta i gminy; 50 000 zł – na zakup wyposażenia
strzelnicy do hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze.

INWESTYCJE
■ Drogi przebudowane

■ Remonty obiektów

■ Trwają procedury przetargowe

Przebudowę dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w Grabownie Małym i w Chełstowie zakończyła spółka
Gembiak-Mikstacki. Pierwsza inwestycja kosztowała 198 058 zł, a druga
– 383 213 zł.

▶ Ruszyły prace przy przebudowie budynku biurowego na świetlicę wielofunkcyjną w Moszycach. Inwestycja
pochłonie prawie 1 mln zł i potrwa do
końca września.
▶ Przekazany został wykonawcy plac
remontu kościoła p.w. Św. Trójcy. To już
drugi etap tej inwestycji, który ruszy w
pierwszym tygodniu lipca i potrwa do
końca września.
▶ Remont budynku komisariatu w
Twardogórze wykona miejscowa ﬁrma
Wiesława Lendy „Ładne wnętrze” za
kwotę 137 240 zł.

▶ zakupu i wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZPZOZ
w Twardogórze, Goszczu i Grabownie
Wielkim
▶ remontu budynku usługowego przy
ul. Wielkopolskiej 11 w Twardogórze
z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną.

■ Chodniki

Trwa budowa chodników przy ulicach
Kazimierza Wielkiego, Władysława
Łokietka, Bolesława Chrobrego, Władysława Warneńczyka w Twardogórze.
Firma KAN-WOD powinna zakończyć
prace do końca lipca.

Droga w Chełstowie
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■ Dokumentacje projektowe

Wykonane zostały dokumentacje projektowe budowy chodników w ulicach
Jagodowej, Malinowej i Borówkowej
oraz budowy drogi w ulicy Kruczej.

ul. Kazimierza Wielkiego
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Z XXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ
▶ Wprowadzono
zmiany
budżetu i w budżecie gminy na 2009 rok. O
43.782 zł zwiększone zostały dochody
budżetu gminy z kwoty 31.419.068 zł
do 31.462.850 zł., a wydatki z kwoty
38.199.080 zł do 38.242.862 zł.
▶ Gmina udzieliła pomocy ﬁnansowej
dla województwa dolnośląskiego na
budowę chodników przy ul. Twardogórskiej w Goszczu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448. Jej wkład ﬁnansowy
(dotacja celowa) wyniesie 100 000 zł.
▶ Radni uznali za bezzasadną i rozpatrzyli negatywnie skargę na działalność
burmistrza, zawartą w pismach z dnia
23.02.2009 i 20.04.2009 przez mieszkańca Grabowna Wielkiego Rafała Stolarczyka.
▶ Przyjęto plan usuwania azbestu na
terenie gminy Twardogóra. Płyty eternitowe zawierające azbest pokrywają w
gminie około 8 tys. m kw. powierzchni
dachów. Terminem granicznym na ich
usunięcie jest rok 2032. Usuwać je mogą
tylko podmioty posiadające specjalne
zezwolenie na demontaż. Koszt utylizacji 1 m kw azbestu waha się w granicach
10 - 17 zł.
▶ Podjęto uchwałę w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz
rozstrzygania o dalszym postępowaniu
z nimi. Wyłapywaniem zajmować się
będzie ZGKiM, za pomocą specjalistycznego sprzętu, nie stwarzającego
zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt.
Schwytane zwierzę zostanie umieszczone w kojcu na terenie bazy ZGKiM, do
czasu odbioru przez właściciela bądź
przez schronisko, z którym gmina ma
zawartą umowę. Wydawanie zwierząt
ich właścicielom następować będzie za
zwrotem poniesionych kosztów. Koszty
związane z wyłapaniem, karmieniem,
leczeniem oraz przekazaniem do schroniska, do czasu odbioru zwierzęcia ponosić będzie gmina.
▶ Radni wyrazili pozytywną opinię
dotyczącą propozycji wyznaczenia na
terenie gminy Twardogóra Specjalnych
Obszarów Ochrony Siedlisk na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia
21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i ﬂory tj.: „Leśne stawki koło Goszcza”,
„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”, „Kumaki Dobrej”.

▪ Przegrali w NSA
Ostatnia instancja, czyli Naczelny Sąd
Administracyjny oddalił skargę trojga
twardogórskich radnych: Piotra Kozła,
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Edyty Piaseckiej i Witolda Szydełki,
którzy żądali od burmistrza przetworzonej informacji z zakresu inwestycji i
remontów z ostatnich ośmiu lat. Wcześniej rację gminie przyznało również
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
(SKO) i Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA). Jan Dżugaj odmówił radnym udzielenia oczekiwanej informacji,
ponieważ, jak stwierdził, jej opracowanie wiązałoby się z destabilizacją pracy
urzędu, jest czasochłonne i wymaga
zaangażowania dodatkowych środków
ﬁnansowych. Burmistrz zaproponował
udostępnienie wszystkich protokołów, z
których radni sami mogliby sobie wyłuskać potrzebne informacje, na co się
nie zgodzili. Ponadto poprosił ich też o
wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie wykazali. Weszli
na drogę sądową, która po raz kolejny
zakończyła się dla nich ﬁaskiem.

▪ Więcej segregujemy
O gospodarce odpadami komunalnymi
mówił na ostatniej sesji wiceburmistrz
Jan Bernacki. Jak zaznaczył, dzięki segregacji, gmina Twardogóra wydłużyła „żywotność” swego składowiska do
2016 roku. Proces ten rozpoczęła już
osiem lat temu – stawiając głównie na
edukację w szkołach. Dziś na terenie
całej gminy odnotowuje się potężny
wzrost ilości posegregowanych odpadów, na co, według wiceburmistrza,
wpływ mają takie akcje jak „Sprzątanie
świata” czy „Dzień Ziemi”.
– Mieszkańcy, szczególnie gospodarstw
indywidualnych, mocno przykładają się
do segregowania odpadów, bo potraﬁą
liczyć. W zabudowie wielorodzinnej,
gdzie stosuje się wspólne rozliczanie,
nie ma już takiej motywacji – zauważa
Jan Bernacki. Większa segregacja odpadów, to także większe oszczędności
dla gmin, których kwatery na składowiskach wolniej się zapełniają. – Niestety,
ceny skupu odpadów są bardzo niskie,
bliskie zeru – ubolewa zastępca szefa
gminy, informując, że na część odpadów trudno dziś o odbiorców. – Mamy
w Grabownie zeskładowanych około 40
ton i nie możemy ich sprzedać – dodaje.
Gdyby segregacja nie była w Twardogórze prowadzona w ogóle, albo w znacznie mniejszym stopniu, najprawdopodobniej już za rok gmina musiałaby się
przygotowywać do uruchomienia kolejnej kwatery, na budowę której jest coraz
trudniej uzyskać pozwolenie.
– Trudniej dlatego, gdyż gminy dopinTwardogórski Informator Samorządowy

gowane są w ten sposób do tworzenia
wspólnych składowisk – podkreśla
wiceburmistrz Twardogóry. Te, które
obecnie nie spełniają wielu unijnych
wymogów, zaczyna się zamykać. Składowisko w Grabownie nie spełnia tylko
jednego. Brakuje w nim systemu przechwytywania biogazu, który, zgodnie
z dyrektywami UE, musi być spalany
bądź przetwarzany. – Do końca września, za pomocą instalacji próbnej,
musimy zmierzyć, ile tego gazu jest, a
w przyszłym roku problem rozwiązać i
coś z tym gazem zrobić – informuje Jan
Bernacki. W gminie Twardogóra odnotowany został również wzrost ilości odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Niestety, nie wszyscy właściciele
nieruchomości stosują się do obowiązku
posiadania odpowiedniego pojemnika i
podpisania umowy na wywóz śmieci z
uprawnionym podmiotem. Obowiązku
wynikającego z ustawy nie przestrzega
około 3-4 proc.
– Aż nie chce się wierzyć, ale często są
to mieszkańcy powszechnie znani, społecznie zaangażowani, którzy muszą
mieć wiedzę, komu, gdzie i w jakich
pojemnikach należy oddawać odpady
– nie ma wątpliwości wiceburmistrz.
– Skoro się uchylają, to znaczy, że postępują wbrew prawu i śmieci spalają,
podrzucają do innych pojemników albo
wyrzucają do lasu – wylicza. Wszystkie
gospodarstwa domowe w gminie Twardogóra, które zawarły umowy na wywóz odpadów komunalnych z ZGKiM,
wyposażono w pięć kolorowych worków do selektywnej zbiórki: żółty na
tworzywa sztuczne, biały na szkło białe,
zielony na szkło kolorowe, czerwony na
metale i niebieski na makulaturę.

Bezpłatna rehabilitacja
Porozumienie z oleśnicką Fundacją na
Rzecz Proﬁlaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami
Narządów Ruchu zawarła gmina Twardogóra 28 maja. Na jego podstawie,
w trybie bezprzetargowym i za zgodą
radnych, fundacja uruchomi u nas działalność w zakresie rehabilitacji. Do tego
celu wynajmie obiekt przy ul. Wielkopolskiej 11, w którym mieścić się będzie
ﬁlia Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
oraz Fundacji. Z kompleksowej ﬁzjoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i masażu suchego korzystać będzie można
bezpłatnie. Nakłady rzeczowe związane
z przystosowaniem obiektu do prowadzenia usług rehabilitacyjnych poniesie
gmina. Przewidywane uruchomienie ﬁlii to przełom września i października.
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Bracia w sobotę, bracia w niedzielę

D

eszcz nie przestraszył dzielnych
twardogórzan, którzy, jak co
roku, tłumnie przybyli na święto swojej gminy. I nie żałowali.
Niektórzy żartowali nawet, że pogoda była zamówiona „na górze”, ponieważ za każdym razem, kiedy na scenę
wychodziły największe gwiazdy, wiatr
chmury przepędzał i deszcz przestawał padać. Na zorganizowanych po raz
dziesiąty na placu OSP Dniach Twardogóry tym razem publiczność bawili:
Bracia, Leszcze, Żuki i Golec uOrkiestra. Dla przypomnienia, w ciągu tych
dziesięciu lat przy ul. Kopernika występowali już m.in. Lady Pank, Kult,
Wilki, Piersi, Czerwone Gitary, Maryla
Rodowicz, Maanam, Lombard, Dżem,
Armia, T.Love i Bajm.
Sobotnie obchody święta gminy zainaugurowały dwie imprezy o charakterze sportowym: turniej tenisa ziemnego
i zawody strzeleckie. Potem na wielkiej
scenie pokazała się młodzież z miejscowych szkół, zespół Grabowianie,
aż przyszedł czas na Braci, czyli Piotra
i Wojtka Cugowskich, synów wokalisty
Budki Suﬂera. Zespół szybko nawiązał
kontakt z widownią, najżywiej reagującą na przeboje „Za szkłem”, „Doskonały
plan” oraz „Jeszcze raz”, który na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zajął
drugie miejsce. Po Braciach na scenę
tanecznym krokiem wskoczył śpiewak
operowy z Kaszub, ostatnio znany z prowadzenia teleturnieju „Tak to leciało!”,
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czyli Maciek Miecznikowski, dla przyjaciół – Leszcz. I, jak się okazało, twardogórzanie uwielbiają jego zwariowane
zabawowo-taneczne klimaty. Razem
z zespołem śpiewali piosenki, dzięki
którym Leszcze wypłynęły na szerokie
wody show biznesu. Nie zabrakło więc
kawałków z dziewczyną w tytule, a więc
„Ta dziewczyna”, „Kombinuj dziewczyno” i „Dziewczyna cud” oraz „Twe usta
jak maliny”, „Tak się bawi nasza klasa”
czy „Irena”.
W niedzielę zaprezentowało się Społeczne Ognisko Muzyczne „Allegretto”,
przedszkole, pozostałe szkoły, koło wokalne „Impuls”, Twardogórska Orkiestra
Dęta, po której zabrzmiały evergreeny
Beatlesów, Led Zeppelin, Free i Czerwonych Gitar w wykonaniu zespołu
Żuki. Publiczność pozytywnie oceniła
jego wartość polegającą na zaskakującej
wierności interpretacji z oryginałami,
naturalności, a przede wszystkim na
spontanicznej radości i żywiołowości
promieniującej za sceny. Szczególnie
starsi widzowie, z bijącymi sercami
i uśmiechem na ustach, kołysali się w
rytm ulubionych rockowych przebojów
XX wieku. No bo któż z nich by nie znał
„Love Me Do”, „She Loves You”, „From
Me To You” lub „Yesterday”, czyli najsłynniejszych piosenek nagranych przez
czwórkę z Liverpoolu?
Po Żukach przyszedł czas na występ kolejnych braci, tym razem Pawła i Łukasza Golców i ich góralskiej kapeli Golec
uOrkiestra. Bliźniaki, mimo że muzycznie bardzo dojrzeli, nic nie stracili ze
Twardogórski Informator Samorządowy

swej pozytywnej energii, nadal tryskają poczuciem humoru i nadal ich bawi
łobuzerskie puszczanie oka do swych
fanów. Brzmienie Pawła puzonu i trąbki
Łukasza co rusz u każdego wywoływało ciarki na plecach. Golce zaśpiewali wszystko, na co najbardziej czekali
zgromadzeni pod sceną, a więc „Pędzą
konie” „Kto się ceni” „Crazy Is My Life”,
„Lornetka” i na bis ponownie „Ściernisco”. Po ich występie burmistrz Jan Dżugaj oﬁcjalnie zakończył tegoroczne Dni
Twardogóry, a niebo rozświetliły słupy
sztucznych ogni.
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Orlik skazany na sukces
Mieszkańcy gminy Twardogóra doczekali się oﬁcjalnego otwarcia, wybudowanego pod koniec roku,
wielofunkcyjnego obiektu
sportowego, który powstał
w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
Uroczyste przekazanie do
użytkowania boisk zbiegło
się z 20 rocznicą odzyskania
wolności i upadku w Polsce
komunizmu, na co zwrócił
uwagę burmistrz Jan Dżugaj. Po odegraniu hejnału
Twardogóry przez orkiestrę
dętą Stanisława Miśkiewicza
szef gminy powitał zaproszonych gości, wśród których
znaleźli się między innymi:
marszałek dolnośląski Marek Łapiński, wicewojewoda
Zdzisław Średniawski, dol-

nośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz, wicestarosta
Henryk Sarnowski oraz były
piłkarz Lotnika, a obecnie I-ligowego Górnika Zabrze
Robert Szczot. – Wygraliście
wielką sprawę, więc niech
to boisko dobrze wam służy
– Jan Dżugaj zwrócił się do
zebranej młodzieży.Po nim
głos zabrał wojewoda i marszałek, którzy przyjechali z
uroczystości otwarcia Orlika
w Trzebnicy. – Nie wszyscy
mamy te same zdolności, ale
wszyscy powinniśmy mieć
te same możliwości, aby swe
zdolności rozwijać – podkreślił pierwszy z nich, przypominając, że w tym roku na
Dolnym Śląsku wybudowano
już ponad 50 boisk o sztucznej nawierzchni. Do końca
2012 ma ich powstać 253, a

w całej Polsce 2500.
– Kto jeszcze nie wierzy,
niech w końcu uwierzy, że
program Orlik 2012 skazany
jest na sukces. Inaczej być nie
może – podkreślił Zdzisław
Średniawski, gratulując włodarzom decyzji o budowie
Orlika. Wyrazy wdzięczności
skierował do nich również
marszałek Łapiński, który
wspomniał, że nie tak dawno
w Twardogórze oddano halę
sportowo-widowiskową, a na
ﬁniszu jest budowa kąpieliska wraz ze sztucznie mrożonym lodowiskiem. – Gminy
na Dolnym Śląsku dobrze
wykorzystują unijne pieniądze na sport. Do chlubnych
przykładów, których jest
wiele, na pewno zalicza się
gmina Twardogóra. Tenden-

Dni Twardogóry na sportowo
W ramach Dni Twardogóry odbyło się również kilka
imprez o charakterze sportowym. Wyniki zawodów
strzeleckich: Karabin dowolny Junior: 1. Adrian Trojanowicz, 2. Paweł Mizera, 3.
Kuba Marciński; Senior: 1.
Stanisław Bednarz, 2. Krzysztof Szczypek, 3. Ryszard
Laszczyk; Kobiety: 1. Iwona
Trojanowicz, 2. Beata Pięta,
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cja inwestowania w sport
prędzej czy później spowoduje, że energia, która tkwi w
młodych ludziach, zostanie
wykorzystana z pożytkiem
dla ich zdrowia – swoimi reﬂeksjami podzielił się z nami
marszałek. Po przekazaniu
wyrazów uznania przez kurator Beatę Pawłowicz przyszedł czas na symboliczne
przecięcie wstęgi oraz część
artystyczną. Umowę z wykonawcą boisk w ramach Orlika
– ﬁrmą Prestige ze Szczecina,
gmina Twardogóra podpisała 14 sierpnia. Koszt budowy wyniósł 1.085.344,42 zł.
333.000 zł z tej kwoty pochodziło z budżetu państwa,
drugie 333.000 zł z budżetu
województwa, resztę nakładów poniosła gmina.

Koniec roku u Allegre�o

3. Anna Bernacka; Grupa powszechna: 1. Adam Nowicki,
2. Liviu Pecican, 3. Marek
Bernacki; Pistolet sportowy
OPEN: 1. Andrzej Głowacz,
2. Ryszard Laszczyk, 3. Paweł Dobrowolski; Grupa Powszechna: 1. Krzysztof Pelc,
2. Grzegorz Trojanowicz, 3.
Ryszard Babula.
W turnieju tenisa ziemnego
pierwsze miejsce zajęli Jerzy

Bernacki i Tomasz Krasicki,
a drugie Witold Szydełko
i Andrzej Miernik. Wszystkich meczów nie rozegrano
ze względy na opady deszczu.
W zawodach piłkarskich
triumfowała SP nr 1, która
w ﬁnale 2:0 pokonała SP nr
2. Po zwycięstwie 7:0 nad
Sośniami na trzecim miejscu
uplasował się Goszcz.
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Zakończenie roku szkolnego, w którym
uczestniczyli uczniowie Społecznego
Ogniska Artystycznego Allegre�o, odbyło
się 20 czerwca w świetlicy przy ul. Jagiełły. Obecni byli również rodzice, nauczyciele
oraz wiceburmistrz Jan Bernacki. Promocję
do następnej klasy otrzymało wszystkich
58 uczniów. Świadectwo ukończenia ogniska, uprawniające do zdawania do średniej
szkoły muzycznej, otrzymało 11 osób. Dyrektor ogniska wręczał dyplomy z wyróżnieniem, śpiewniki i nagrody książkowe
za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za
zaangażowanie w działalność ogniska. Decyzją Rady Pedagogicznej z 6 czerwca br.
„Prymusem Roku” została Dorota Gąsior.
Za znakomite wyniki w nauce gry na trzech
instrumentach: fortepianie, saksofonie
i ﬂecie poprzecznym otrzymała „Nagrodę
Dyrektora” oraz „Nagrodę Burmistrza”.
Uroczystość zakończenia roku uwieńczył
występ najlepszych uczniów: Alicji Mazepy, Karoliny Cieślik, Alicji Mogielnickiej
oraz Doroty Gąsior. Zapisy do ogniska
przyjmowane są pod nr tel.: 782 682 255
u dyrektora - Pawła Grobelnego.
nr 6 (99)

z życia twardogórskich szkół i przedszkoli

Świadectwa odebrane - rozpoczęła się wakacyjna laba
Zakończył się rok szkolny 2008/2009.
Uczniowie wszystkich gminnych szkół
odebrali świadectwa i mogą wyjechać
na wakacje. Przed nimi dwa miesiące
laby. Jako pierwsi, 17 czerwca w środę,
pożegnały swoją placówkę przedszkolaki z zerówki. Dzień później klasy III
Gimnazjum nr 1, a w piątek szkoły podstawowe i pozostałe klasy gimnazjalne.
Wyróżniającym się uczniom burmistrz
Jan Dżugaj przyznał nagrody. I tak,
kamerę wideo otrzymała absolwentka
Gimnazjum Kinga Simura – za bardzo
dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i zajęcie czołowych miejsc w
konkursach na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie na
aparaty fotograﬁczne zasłużyli sobie: Jagoda Jankowska (SP nr 1), Aleksandra
Burda (SP nr 2), Agnieszka Sobińska
(SP w Goszczu), Karolina Oleszek (SP
w Grabownie Wielkim). Książki dla
absolwentów Gimnazjum nr 1 za reprezentowanie szkoły w ogólnopolskich i
wojewódzkich konkursach przedmiotowych odebrali: Anna Nowicka, Mateusz Grygorowicz i Łukasz Kucharski.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2
usłyszeli podziękowania za zorganizowanie Twardogórskich Dni Ziemi, a
pedagodzy wszystkich placówek – za
przygotowanie uczniów do konkursów
przedmiotowych na szczeblu ogólnokrajowym i wojewódzkim.
Ponadto absolwenci Gimnazjum otrzymali od Jana Dżugaja „Paszporty nastolatka”, czyli książeczki z podpisem
burmistrza i pieczęcią szkoły, będące
kompendium podstawowej wiedzy na
temat uprawnień wszystkich nastolatków i przepisów polskiego oraz europejskiego prawa.
W tym roku mury naszych szkół opuściło
300 absolwentów: 159 z Gimnazjum, 50
z SP nr 1, 55 z SP nr 2, 20 z Goszcza
i 16 z Grabowna Wielkiego.

SP 1

SP 2

SP Goszcz

SP Grabowno Wielkie
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Przedszkole

Wyniki gimnazjalistów

Dwójka wypadła najlepiej
Najlepiej w naszej gminie egzamin
na zakończenie podstawówki napisali szóstoklasiści ze SP 2, którzy na 40
możliwych punktów uzyskali średnią
22,9. Tuż za placówką uplasowała się
SP 1 z wynikiem 21,8 pkt. Pozostałe szkoły uzyskały następującą ilość
punktów: SP Goszcz – 21,3, SP Grabowno – 20,8. W tym roku średnia w

Gimnazjum nr 1

kraju wyniosła 22,6 pkt, w województwie – 22,4, a w gminie – 21,7. Tematem przewodnim testu były zwierzęta.
Test szóstoklasisty musi napisać każdy
uczeń. Jeśli ktoś otrzyma choćby jeden
z czterdziestu punktów, zdał. Jednak
im więcej punktów, tym większa szansa, że dostanie się do wymarzonego
gimnazjum.

Część humanistyczna – 32,5 pkt (średnia
krajowa – 31,7, wojewódzka – 31, powiatowa – 31,3), część matematyczno-przyrodnicza – 26,9 (śr. krajowa – 26, śr. wojewódzka – 25, śr. powiatowa – 25,5); język
angielski – 29,5 (śr. krajowa – 30,7, śr. wojewódzka – 31, śr. powiatowa – 28,8); język niemiecki – 34,5 (śr. krajowa – 33, śr.
wojewódzka – 32,5, śr. powiatowa – 32,5)

Twardogórski Informator Samorządowy
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Na Zielonej Szkole
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Goszczu po raz
pierwszy wyjechali na Zieloną Szkołę. Zamieszkali w
ośrodku wczasowym „Bryza”
w Mrzeżynie. Oprócz zajęć
dydaktycznych uczestniczyli
w konkursach na wzorowego
czyściocha, odlotową fryzurę, makijaż, rzeźbę z piasku.
Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Tradycyjnie odbył się
chrzest morski. Uczniowie
uczestniczyli również w wycieczkach. W Kołobrzegu

zwiedzali muzeum Orła Polskiego, katedrę i zobaczyli
Pomnik Zaślubin z Morzem.
Celem drugiej wycieczki był
Woliński Park Narodowy.
Uczniowie wzięli udział w
szkoleniu wojskowym w Fordzie Gerharda, weszli na latarnię morską w Świnoujściu,
płynęli promem, spacerowali
Aleją Gwiazd oraz po molo
w Międzyzdrojach. W Trzęsaczu widzieli ruiny kościoła
i wzięli udział w lekcji w Muzeum Multimedialnym. We-

Zobaczyli Telewizję od kuchni

dług uczniów pobyt na Zielonej Szkole z dala od rodziców
nauczył ich samodzielności,
życia bez telewizora i kom-

putera, dbania o higienę,
punktualności, zgodnego życia w grupie, ścielenia łóżek
i oszczędności.

Medale dla rodziców
Spotkanie z rodzicami z
okazji Dnia Matki i Ojca
odbyło się 26 maja w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim W pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej dzieci z kl. 0 – III,
uśmiechnięte, ubrane w
kolorowe t-shirty, śpiewały
piosenki i recytowały wiersze. Popisywały się także
swoimi umiejętnościami tanecznymi i wokalnymi. Na

twarzach wielu mam malowało się wzruszenie, niektórzy ukradkiem ocierali łzy.
Uroczystość uświetnił występ zespołu Grabowianie.
Panie wykonały pieśni tematycznie związane ze Świętem
Matki, a akompaniował im
Robert Orlikowski. Po części
artystycznej każde dziecko
wręczyło swoim rodzicom
medal, czyli własnoręcznie
ozdobioną „laurkę – serce”.

W studiu Faktów

Z okazji Dnia Dziecka
uczniowie klas I-III ze
szkoły w Goszczu wraz z
opiekunami udali się do
Telewizji Wrocław. Przewodnikiem po telewizyjnych studiach był Piotr
Kasprzycki, który pokazał
dzieciom pracę telewizji
od kuchni. Uczniowie zo-

baczyli studio „Faktów”,
reżyserkę oraz najnowocześniejsze studio nagrań, w
którym powstaje między innymi Koło Fortuny. Wszyscy zaskoczeni byli ilością
kamer i świateł. Na zakończenie odwiedzili telewizyjne muzeum, w którym
znajduje się dawny sprzęt.

Dzieci w tańcu ze wstążką

Przedszkolaki pożegnały siostrę Noelę
Dzieci z Przedszkola Sióstr
Opatrzności Bożej w Twardogórze pożegnały rok
szkolny, ale nie tylko...
Również swą dyrektor, siostrę Noelę Zaniewicz, która
kierowała placówką 5 lat.
Główne uroczystości odbyły się w Oratorium Świętego
Dominika Savio, natomiast
te mniej oﬁcjalne obok byłej
harcówki.
Młodsze dzieci pożegnały
starszaków wierszem, piosenką, a także czerwonymi
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różami. Na deskach sceny pojawił się także „Kot w butach”,
którego zagrali rodzice dzieci
odchodzących do zerówki. Po
wspaniałym występie nadszedł czas pożegnania siostry
Zaniewicz, która od dzieci
usłyszała, ułożony specjalnie
dla niej, wzruszający wiersz.
Siostra Noela przypomniała
słowa św. Teresy Benedykty
od Krzyża – Edyta Stein, która pisała: „Bóg czyni wszystko
we właściwym czasie”. – Dla
mnie jest to czas pożegnania

i podziękowania za wszelkie
dobro, którego doświadczyłam od was, drodzy rodzice.
Dziękuje, że tu mogłam realizować moje zakonne powołanie, że mogłam służyć swoimi
talentami i wspólnie z wami
budować Królestwo Boże na
ziemi – dodała, z trudem powstrzymując łzy. Zmęczeni,
głodni, ale pełni radości wszyscy udali się wspólną agapę
do byłej harcówki, gdzie griliowaniu, śpiewom i grze w
siatkówkę nie było końca.

Twardogórski Informator Samorządowy
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Aktywne przedszkolaki
Grupa IX 6-latków
z Miejskiego Przedszkola
brała udział w VI Regionalnym Festiwalu Ekologicznym „Wszystko zależy od Ciebie” w Oleśnicy.
Dzieci, przygotowane
przez Dorotę Jankowską
oraz Ewę Cych, zaprezentowały teatrzyk ekologiczny „Smutna Ziemia”. Zajęły
IV miejsce, zdobyły piękny
puchar, otrzymały dyplomy i słodkie niespodzianki.
6-latki wystąpiły również
na II Międzyprzedszkolnym Festiwalu Pieśni

Uczcili rocznicę upadku komunizmu

i Tańca „Raz na ludowo”,
który odbył się w Centrum
Kultury w Sycowie. Występowały w następujących
kategoriach: Pieśń ludowa
– „Ty pójdziesz górą” w
wykonaniu H.Budzowskiego i M. Pacyny (opiekunowie B. Cyga i M. Łabuda) oraz „Czerwone
jabłuszko” w wykonaniu
J. Szypy i A. Myszkowskiej (op. A. Dżugaj); Taniec ludowy – „Polonez”
w wykonaniu J. Dworskiej i E. Bierackiego,
N. Grzesiak, T. Kowalczy-

ka, J. Kowalczyk, F. Franczaka, J. Pawlak, B. Ruszaj, D. Dwornikowskiej,
D. Krawczyka, K. Matysiak i J. Dryka (op. D. Jankowska). Na Festiwalu
wręczone zostały również
nagrody dla tych, którzy
brali udział w konkursie plastycznym „Kwiaty
i motywy przyrody w wytworach artystów ludowych”. Z naszego przedszkola nagrodzeni zostali:
P. Janik (op. E. Cych)
i J. Pyc (op. B. Niewrzędowska).

Uroczysty apel z okazji 20 rocznicy odzyskania przez Polskę wolności, przygotowany przez Iwonę Rządkowską
i uczniów Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim, odbył się 4 czerwca.
„Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku
skończył się w Polsce komunizm” – tymi
słowami Joanna Szczepkowska przywitała telewidzów po wielkim zwycięstwie wyborczym „Solidarności”. Choć
wybory z 4 czerwca nie były w pełni
demokratyczne, ukazały ogrom klęski
komunistów. Umożliwiły również wybór pierwszego niekomunistycznego
premiera w historii powojennej Polski,
Tadeusza Mazowieckiego.

Wycieczka do Skalnego Miasta

Święto mamy i taty
Występy
przedszkolaków z okazji Święta
Mamy i Taty odbyły się
24 maja w hali sportowo-widowiskowej w

Twardogórze. Na scenie, począwszy od maluchów, wystąpiły kolejno
wszystkie grupy dzieci z
Miejskiego Przedszkola,

a także grupa z Goszcza.
Przedszkolaki zaprezentowały dla swoich najbliższych piękne piosenki przeplatane tańcami,
a także deklamowały
najpiękniejsze wiersze.
Po udanych występach
wręczyły swoim kochanym rodzicom własnoręcznie wykonane
upominki, a następnie
złożyły im życzenia w
formie wspólnie recytowanego wiersza.

Mali recytatorzy
IV gminny konkurs interpretacji
słowno-ruchowej „Wiersze naszego
dzieciństwa” dla dzieci 5 i 6-letnich
oraz uczniów klas I–III, odbył się 21
maja w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Polskich Noblistów. Recytacje oceniało jury w składzie: Halina Gaj, Dorota
Franc, Anna Rydzyk i Monika Barczak.
W kategorii dzieci młodszych (5-, 6-,
7-letnich) pierwszą nagrodę zdobyły
Klaudia Wójcik z Miejskiego Przedszkola oraz Anita Kocemba z SP nr 1, drugą
nr 6 (99)

Maja Pacyna z Miejskiego Przedszkola i Krystian Pluta z SP w Grabownie
Wielkim, a trzecią Marta Kubacka z SP
nr 1 i Jakub Kanak z Grabowna Wielkiego. W kategorii uczniów klas II i III
pierwsze miejsce zajęli: Paweł Wasela
z SP nr 2 i Stanisław Dziadkiewicz z SP
w Grabownie Wielkim, drugie miejsce
Małgorzata Dryzd z SP nr 1 i Dominika
Cybulska z SP w Grabownie Wielkim,
trzecie Natalia Witiw z SP nr 2 i Ewelina
Wiechowska z Grabowna.
Twardogórski Informator Samorządowy

48 dzieci z Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze pojechało wraz
z rodzicami na wycieczkę do Czech. Wyjazd zorganizowała im siostra Noela Zaniewicz. Głównym punktem wyprawy
było Skalne Miasto w Adrspach, gdzie
wszyscy zachwycali się pięknymi piaskowcami.
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Rywalizowali strażacy

Świetny występ
twardogórzan
II runda strzeleckiego Pucharu Polski grupy powszechnej
odbywała się w Krakowie.
Po raz kolejny w rywalizacji
z najlepszymi strzelcami naszego kraju bardzo dobrze
zaprezentowali się twardogórzanie. Na podium stawali
trzykrotnie: dwukrotnie zajmując trzecie miejsce i raz
drugie. Sześć razy plasowali
się w pierwszej dziesiątce.

Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy
Twardogóra odbyły się 20
czerwca. Rywalizowały drużyny z Twardogóry, Domasławic, Grabowna Wielkiego
oraz z zaprzyjaźnionej Kró-

lewskiej Woli, które miały
do pokonania sztafetę pożarniczą z przeszkodami oraz
ćwiczenia bojowe. Każdy
chciał pokazać jak najwyższy
stopień sprawności, ale nie
zawsze to się udawało. Za-

wody nadzorowała komisja
sędziowska PSP w Oleśnicy.
Miejsca od I do III honorowano pucharami i dyplomami. Najlepsi seniorzy otrzymali sześć kompletów ubrań
specjalnych.

Wyniki: Grupa II - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 1. OSP Królewska Wola; 2. OSP Domasławice; Grupa III
- Seniorzy: 1. OSP Twardogóra; 2. OSP Domasławice; 3. OSP Grabowno Wielkie; 4. OSP Królewska Wola.

WAKACJE Z GOSIR-em
Wakacyjny Festyn Rekreacyjny
(współorganiz. Stowarzyszenie „Potęga lasu”
-projekt „Wyskocz z kapci”)

• 4 lipca, Łazisko, g. 15-19
• 5 lipca, Gola Wielka, g. 15-19
• 16 lipca, Olszówka, g. 17-19
Wakacyjny Turniej Rekreacyjny
• 7 lipca, Domasławice, g. 17-19
• 9 lipca, Goszcz, g. 17-19
• 21 lipca, ul. Oleśnicka, g. 17-19
• 23 lipca, Drogoszowice, g. 17-19
• 28 lipca, Dąbrowa, g. 17-19
• 29 lipca, Drągów, g. 17-19
• 30 lipca, ul. Ogrodowa, g. 17-19
• 4 sierpnia, ul. Okrężna, g. 17-19
• 6 sierpnia, Sądrożyce, g. 17-19
• 11 sierpnia, Grabowno Małe, g. 17-19
• 13 sierpnia, Chełstów, g. 17-19
• 18 sierpnia, Moszyce, g. 17-19
• 20 sierpnia, Grabowno Wlk., g. 17-19
• 21 sierpnia, Nowa Wieś, g. 17-19
• 27 sierpnia, Sosnówka, g. 17-19
Rodzinny Festyn Rekreacyjny
• 12 lipca, Harcówka, g. 15-20
• 25 lipca, Bukowinka, g. 17-19
• 23 sierpnia, przy basenie, g. 15-20
• 25 sierpnia, Chełstówek, g. 17-19
Wyjazd na basen do Oleśnicy
• 9 lipca, g. 10-zapisy w GOSIR
Wyjazd do wrocławskiego ZOO
• 14 lipca, g. 10-zapisy w GOSIR

Zajęcia rekreacyjne
• 9 i 23 lipca, hala, g. 11-14
Zajęcia dla dzieci i młodzieży (8-13 lat)
• 13-17 lipca, Harcówka, g. 9-14
• 10-14 sierpnia, Harcówka, g. 9-14
Turniej siatkówki plażowej
• 12 lipca, Harcówka, g. 11
• 9 sierpnia, przy basenie, g. 11
• 23 sierpnia, przy basenie, g. 11
Niedziela z tańcem -pokaz tańca w wykonaniu
uczestników obozu sportowego

• 2 i 16 sierpnia, hala, g. 11
Pokaz ratownictwa medycznego i wodnego
• 8 sierpnia, basen, g. 12
Turniej piłki nożnej
• 9 sierpnia, Bukowinka, g. 14
Dożynki Gminne
• 29 sierpnia, plac OSP
Turnieje piłki nożnej „Euro 2012”
w środy (od 1 lipca), 26 sierpnia - ﬁnał,
boisko ORLIK, g. 16-18
Wakacyjna szkółka tenisa ziemnego
w środy (od 1 lipca) i piątki, 26 i 28 sierpnia - ﬁnał, korty tenisowe, g. 10
Wakacyjne turnieje koszykówki
w piątki (od 3 lipca), 28 sierpnia - ﬁnał,
boisko ORLIK, g. 16-18
Wakacyjne turnieje siatkówki
w poniedziałki (od 6 lipca do 10 sierpnia),
24 sierpnia-ﬁnał, boisko ORLIK, g. 16-18

Wyniki: karabin dowolny – 2.
Zbigniew Wrotkowski (394 pkt),
8. Marek Bernacki (386), 18.
Liviu Pecican (382), 23. Adam
Nowicki (373), 30. Bronisław
Sobiś (368); pistolet sportowy
– 7. Krzysztof Pelc (280), 17.
Grzegorz Trojanowicz (276),
43. Mirosław Marszałek (266),
55. Romuald Górski (259), 56.
Marek Knap (259), karabin
pneumatyczny – 11. Zbigniew
Wrotkowski (349), pistolet
pneumatyczny – 14. Grzegorz
Trojanowicz (362), 23. Mirosław Marszałek (258), karabin
dowolny (trzy postawy) – 3.
Zbigniew Wrotkowski (552),
7. Liviu Pecican (529), pistolet
centralnego zapłonu – 26. Marek Bernacki (265), 27. Adam
Nowicki (265), 35. Górski Romuald (256), 45. Mirosław
Marszałek (248), pistolet dowolny – 3. Krzysztof Pelc - 347.

Jak głosowaliśmy?
Podczas wyborów do europarlamentu, które odbyły
się 7 czerwca, frekwencja w
gminie Twardogóra wyniosła
16,06%. Najwięcej głosów
otrzymał Jacek Protasiewicz
z PO, którego poparły 454
osoby. Wyniki poszczególnych par�i: PO (711 głosów),
PiS (472), SLD-UP (207), PSL
(85), Samoobrona (40), Centrolewica (33), PPP (23), Prawica Rzeczypospolitej (20),
Libertas (16), UPR (15).

UWAGA

zmiana numeru alarmowego
Firma G.EN. Gaz Energia S.A.,
dostawca gazu ziemnego na
terenie gminy Twardogóra informuje, że zmieniony został
aktualny numer pogotowia
gazowego z numeru 9483
na numer:

19483

Dodatkowy, bezpłatny numer
alarmowy to:

0800 909 909

