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ZAGRAŁ DŻEM

Po siedmiu latach znów przyjechali do naszego miasta i znów, jak na Dniach Twardogóry z 2002
roku, zagrali ostro i z pazurem. 13 grudnia 2009 r. zespół Dżem wystąpił w twardogórskiej hali
sportowo-widowiskowej.
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Podsumowanie roku 2009

Hali przyznano certyﬁkat

Przegląd imprez sportowo-kulturalnych Twardogórska hala sportowo-widowiskowa
oraz wydarzeń odbywających się na
otrzymała certyﬁkat upoważniający do orgaterenie gminy Twardogóra.
nizowania imprez międzynarodowych.
str. 4

str. 16

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
zaprasza na koncert zespołu Golec uOrkiestra

15 stycznia 2010
godzina 18:00

hala sportowo-widowiskowa
Bilety w cenie 30 zł do nabycia w GOSiR
tel. 71 315 99 10, 71 315 80 59

28 lat po wprowadzeniu stanu wojennego w Twardogórze zagrał Dżem

Pamiętajmy o Ryśku i Pawle

Po siedmiu latach znów
przyjechali do naszego miasta i znów, jak na Dniach
Twardogóry z 2002 roku,
zagrali ostro i z pazurem.
Ale nic w tym dziwnego,
wszak „Dżem”, to jeden z
najlepszych polskich zespołów, prawdziwa legenda mierzona nie tyle liczbą sprzedanych płyt, co ilością wiernych
fanów, trwających przy formacji niezależnie od aktualnych mód. Było to widoczne
13 grudnia w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Wrocławskiej, gdzie zespół oklaskiwały
trzy
pokolenia
wielbicieli – ci grubo po pięćdziesiątce, ich dzieci, ale i kil-

kuletnie pociechy, najczęściej
siedzące na barkach swych
ojców.
Podczas 2-godzinnego koncertu, którego organizatorem
był GOSiR, muzycy nie musieli się silić na oryginalność.
Skupili się na tym, co od początku wychodziło im najlepiej, a więc na sprawnym
połączeniu dwóch podstawowych składników: rocka i
bluesa, które w ich wykonaniu zawsze smakuje wyjątkowo dobrze. Szczególnie, gdy,
jak w ubiegłą niedzielę, jest
okraszone długimi gitarowymi solówkami w wykonaniu
Jerzego Styczyńskiego. Solidna porcja mistrzowskiego

opanowania instrumentów,
rewelacyjne wersje dobrze
znanych utworów, często kilkunastominutowe, przeplatane czymś, co można nazwać
jam session, wyraźnie usatysfakcjonowały licznie przybyłą publiczność, która wiele
„kawałków” śpiewała razem
z solistą Maciejem Balcarem.
„Dżem” w sumie zagrał 16
utworów. Wśród nich znalazły się dwa jeszcze „ciepłe”,
z najnowszej płyty, która ma
się ukazać w przyszłym roku.
Mowa o „Jesteś nie dla mnie”
i „Koniecznie”. Oprócz nich
można było usłyszeć tak znane piosenki, jak: „Ballada o
dziwnym malarzu”, „Szeryﬁe, co się z tobą dzieje”, „Poznałem go po czarnym kapeluszu”, „A jednak czegoś
żal”, „Paw”, „Do kołyski”,
„Lunatycy”, czy „Wehikuł
czasu”. Wywołany na pierwszy bis zespół zagrał „Autsajdera”, w którym Balcar zmienił tekst na: „To dziewczyna,
którą miałem, chciała w życiu
tylko mnie, w Twardogórze
jest na stałe, każdy kocha tak
jak chce”. Dżem pożegnał się
z publicznością długo wyczekiwaną „Whisky”, po czym

lider zaapelował: „Pamiętajcie o Ryśku i Pawle”. Przypomnijmy, że w 1994 r. zmarł
wokalista Ryszard Riedel, natomiast 4 lata temu w wypadku samochodowym zginął
klawiszowiec Paweł Berger,
którego kunszt twardogórzanie mogli podziwiać w 2002
roku.
Obecny skład zespołu tworzą:
Adam Otręba – gitara, śpiew,
Benedykt Otręba – gitara basowa, śpiew, Jerzy Styczyński – gitara solowa, Maciej
Balcar – śpiew, harmonijka
ustna, Janusz Borzucki – instrumenty klawiszowe, organy Hammonda i Zbigniew
Szczerbiński – perkusja.

INWESTYCJE
► Zakończono

Przetargi rozstrzygnięte:

• w przetargu na przebudowę nawierzchni jezdni i chodników
wraz z infrastrukturą techniczną w ul. Sportowej w Twardogórze wybrano oferty: dla zakresu I. Zakładu Górniczego
Hydrowiert SC z Milicza (kwota 1 230 000 zł),
dla zakresu II. Przedsiębiorstwa Instalacyjno - Budowlanego
Kan-Wod Jan Pawlak z Twardogóry (kwota 24 971,90 zł)

prace przy i w Świetlicy Środowiskowej
w Moszycach.

Trwają procedury przetargowe dotyczące:

• przebudowy pasa drogi gminnej w ul. Kruczej w Twardogórze,
• zakupu i wdrożenia technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZPZOZ w Twardogórze, Goszczu i Grabownie Wielkim,
• dostawy samojezdnej maszyny do konserwacji i pielęgnacji
lodowiska w Twardogórze,
• dostawy nowego aparatu USG do SZPZOZ w Twardogórze,
• dostawy agreagtu prądotwórczego na podwoziu jezdnym,
• budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chełstów,
Chełstówek, Drogoszowice i Sosnówka
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► Dobiegają

końca prace remontowe budynku usługowego przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjną.
► Przebudowano chodniki w ulicach: Malinowej, Borówkowej, Jagodowej w Twardogórze.
► Zakończono przebudowę chodników w Rynku w Goszczu.
► Kontynuowana jest renowacja kościoła p.w. Św. Trójcy
w Twardogórze.
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Budżet miasta i gminy Twardogóra na 2010 rok uchwalili radni na sesji, która odbyła się 17 grudnia.

Jest budżet na 2010 rok

3.450.177 zł – na administrację publiczną (12,93%); 1.933.500 zł – na
gospodarkę komunalną i ochronę
z czego bieżące stanowią
środowiska (7,81%); 1.573.794 zł –
na kulturę ﬁzyczną i sport (6,35%).
28.899.395 zł
Deﬁcyt gminy na 2010 r. jest w wynatomiast majątkowe
sokości 6.226.650 zł.
14.279.991 zł
3.506.231 zł to dotacja z budżetu
gminy z czego, na przykład, dotaDo najważniejszych źródeł dochoWydatki wynoszą
cje dla zakładu budżetowego wydów w gminie Twardogóra należą:
niosą 417.500 zł; dla instytucji kul1. Wpływy z podatków i opłat lotury – 372.409 zł, dla przedszkoli
w tym bieżące
kalnych – w 2010 r. prognozuje
– 1.531.322 zł; dla niepubliczsię w wysokości 6.858.042 zł, co
24.770.536 zł
nych jednostek systemu oświaty
stanowi 15,88% dochodów gminy
i majątkowe na inwestycje
– 100.000 zł.
ogółem.
i zakupy inwestycyjne
Ustalono też wykaz wydatków zwią2. Subwencja ogólna – w 2010 r.
24.635.500 zł
zanych z realizacją zadań inwestywyniesie 7.464.815 zł, co stanowi
Z wydatków bieżących (razem z re- cyjnych w wysokości 23.849.000 zł
17,29% dochodów ogółem.
3. Udziały gminy w podatkach sta- montowymi) przeznaczy się m.in.: oraz wykaz wydatków związanych
nowiących dochód budżetu pań- 10.272.004 zł – na oświatę i wy- z realizacją zadań remontowych w
stwa – prognozuje się w wysokości chowanie (41,46%); 4.209.046 zł ramach budżetu gminy w wysoko9.708.548 zł, co stanowi 22,48% – na pomoc społeczną (16,99%); ści 733.000 zł.
Dochody wynoszą

43.179.386 zł

dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
– 3.331.646 zł, co stanowi 7,68%.
5. Dochody z majątku gminy
– 2.634.000 zł, co stanowi 6.10%
dochodów ogółem.

49.406.036 zł

Z XXXV SESJI RADY MIEJSKIEJ
▪ 200 000 zł na współpracę
Uchwalono roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, nie zaliczanymi do administracji publicznej. W oparciu o kierunki
rozwoju wytyczone przez gminę przyjmuje się następujące kierunki działań:
● organizacja działalności na rzecz
rozwoju kultury ﬁzycznej, sportu
i rekreacji w gminie Twardogóra (piłka nożna, siatkowa, lekkoatletyka,
orienteering, strzelectwo sportowe);
● organizacja działalności kulturalnej i
ochrony dziedzictwa narodowego;
● organizacja
wypoczynku
dzieci
i młodzieży (ferie zimowe i letnie);
● działania na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie
imprez kulturalno-rekreacyjnych;
● propagowanie walorów turystycznych
i tradycji historycznych naszego regionu;
● działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków przeznaczonych na
współpracę z organizacjami pozarządowymi wyniesie 200 000 zł czyli o 65 000
więcej niż w 2009 roku.

▪ Stawki podatków i opłat
► Zatwierdzono taryfy za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbioronr 10 (103)

we odprowadzanie ścieków. Za 1
m3 dostarczonej wody od przyszłego roku trzeba będzie zapłacić 3,37
zł + VAT (było 3,26 zł), natomiast 1
m3 odprowadzonych ścieków będzie
kosztował 3,20 zł + VAT (kosztował
3,09 zł).
► Obowiązują takie same jak w
2009 stawki podatków od nieruchomości.
- 0,56 zł/1 m2 pow. użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części
- 18,00 zł/1 m2 pow. użytkowej
budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej.
- 9,14 zł/1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwaliﬁkowanym materiałem siewnym.
- 3,95 zł/1 m2 pow. użytkowej budynków lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych.
- 6,03 zł/1 m2 pow. użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie
Twardogórski Informator Samorządowy

odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.
- 2% wartość od budowli - 0,67 zł/
1 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej bez względu na sposób zakwaliﬁkowania w ewidencji
gruntów i budynków.
3,85 zł/1 ha powierzchni gruntów
pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne.
- 0,20 zł/1 m2 pow. pozostałych
gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności
statutowej pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego.
► Wysokość podatku od środków
transportowych na 2010 rok na
takim samym poziome jak w
2009 r. Posiadacze największej
ilości pojazdów, a więc tych, których dopuszczalna masa całkowita
nie przekracza 12 ton, będą musieli zapłacić: 447 zł (powyżej 3,5 t
do 5,5 t), 574 zł (powyżej 5,5 t do
9 t) i 957 zł (powyżej 9 t do 12 t).
► Ponadto radni uchwalili, że na
obszarze miasta i gminy Twardogóra za posiadanie psa rocznie trzeba będzie zapłacić 30 zł.
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PODSUMOWANIE ROKU 2009
STYCZEŃ

• Świąteczno-noworoczne spotkanie
odbyło się w hali sportowo- widowiskowej. Po nim koncert dała Eleni, w
wykonaniu której można było posłuchać wielu kolęd i pastorałek. Wraz z
piosenkarką wystąpiła Daria Kałuża,
laureatka I Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. W przeglądzie tym
zaprezentowało się 220 osób w pięciu kategoriach wiekowych.

• Maluchy z miejskiego przedszkola
zaprezentowały w hali sportowo-widowiskowej program artystyczny dla
swoich babć i dziadków.
• Michał Gawliński, Radek Bielecki i
Roman Żurek z kabaretu Neonówka,
zaprezentowali swój najnowszy program „Co by było, gdyby”.

• Major Wiesław Grudziński wraz
z burmistrzem Janem Dżugajem
wręczył odznaczenia za zasługi dla
obronności kraju. Otrzymali je rodzice, których troje lub więcej synów
odbyło zasadniczą służbę wojskową.

się wygraną siatkarek Farmu�lu Piła,
które pokonały Impel Gwardię Wrocław 3:0
• I Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa Przedszkolaków pod patronatem burmistrza Jana Dżugaja odbyła
się w hali przy ul. Wrocławskiej.
• Setne urodziny obchodziła 30 marca
Stanisława Łusiak z Twardogóry.

• W bibliotece otwarto „Kącik malucha”. To wydzielona część działu dla
dzieci, ze specjalnym kompletem
małych mebli, różnymi zabawkami, a
także książeczkami z twardymi stronami wyodrębnionymi na osobnych
półkach.

MARZEC

• Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Wrocławia okazali się najlepsi w Halowym Turnieju Samorządowym Piłki Nożnej rozegranym w
Twardogórze.

KWIECIEŃ

• Pod hasłem „Aby ziemia nie była pustynią” po raz piąty odbyły się Twardogórskie Dni Ziemi.

• 167 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych zaprezentowało się
w I Gminnym Turnieju Tańca.
• Rozdano nagrody laureatom konkursu fotograﬁcznego „Wydarzenie roku
2008 w Twardogórze”. Wygrał Henryk Jański.

LUTY

• Ruszyła budowa kąpieliska otwartego
z budynkiem zaplecza i lodowiskiem.
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• Żaneta Surma otrzymała nagrodę
grand prix w I Gminnym Konkursie
Piosenki, zorganizowanym pod patronatem burmistrza przez GOSiR.
• Transmitowany na żywo przez Polsat
Sport mecz PlusLigi Kobiet zakończył

Twardogórski Informator Samorządowy

• VII Międzyszkolny Przegląd Małych
Form Teatralnych odbył się 29 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w
Twardogórze.
• Bartłomiej Krężałek z Chrobrego
Głogów najszybciej pokonał dystans
66 km i wygrał XXIII Ogólnopolski
Wyścig Kolarski o Puchar Burmistrza
Twardogóry.
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• Burmistrz uzyskał absolutorium za
zrealizowanie budżetu w 2008 roku.

• 167 uczniów klas trzecich twardogórskiego Gimnazjum przystąpiło do egzaminu końcowego.
• W ramach porozumienia z oleśnicką
Fundacją na Rzecz Proﬁlaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy
i Uszkodzeniami Narządów Ruchu
podjęto decyzję o powstaniu w Twardogórze Centrum Rehabilitacyjnego.

się 20 czerwca. W grupie seniorów
zwyciężyła Twardogóra przed Domasławicami.

LIPIEC

• Podczas prac remontowych kościoła
p.w. Św. Trójcy odkryto nieznaną kryptę zawierającą drewniane
trumny.

CZERWIEC
• Gmina Twarogóra przystąpiła do
regionalnego programu „Odnowa
wsi”, obejmującego województwo
dolnośląskie. Zgodnie z zaleceniem
marszałka, burmistrz wskazał cztery
sołectwa. Radni jednogłośnie zaakceptowali kandydatury Chełstowa,
Dąbrowy, Grabowna Małego i Olszówki.

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

SIERPIEŃ

• Gmina Twardogóra przystąpiła do
subregionu Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.
• 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.

• Mamy podstrefę Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obejmuje dwa kompleksy terenów w
Chełstówku o łącznej powierzchni
4,39 ha.

• 17 sierpnia odbył się po raz pierwszy
towarzyski mecz piłki ręcznej mężczyzn. Zagłębie Lubin przegrało z AS
Bau Śląsk Wrocław.

MAJ

• Podczas
tegorocznych
obchodów
Dnia Strażaka oddano do
użytku
wyremontowany
budynek remizy w Twardogórze oraz
przekazano samochód strażacki
Star GMB dla OSP Domasławice.

• Otwarto kompleks boisk sportowych
w ramach rządowego programu
„Moje boisko – Orlik 2012”. Uroczyste
przekazanie do użytkowania zbiegło
się z 20 rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów w powojennej
historii Polski.
• Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy Twardogóra odbyły

• Podczas czterodniowej XXIX Pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza
Twardogórę odwiedziło 522 ministrantów.
5

• XIII Rajd Rowerowy Osób Niepełnosprawnych pod patronatem burmistrza Jana Dżugaja oraz starosty
Zbigniewa Potyrały wystartował
6 sierpnia z twardogórskiego Rynku.

• Już po raz dziewiąty dzieci w wieku
od 8 do 15 lat z gminy Twardogóra
wyjechały na dwutygodniowe kolonie. 38-osobowa grupa wypoczywała
w ośrodku kolonijno-wczasowym w
Mrzeżynie.
• Twardogóra zajęła 58. miejsce w rankingu gmin miejskich i miejsko-wiejskich sporządzonym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”.

Twardogórski Informator Samorządowy
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• 21 sierpnia otwarto w naszym mieście kąpielisko z przyległym placem na
sztuczne lodowisko. To był historyczny
dzień dla mieszkańców Twardogóry.

• Dożynki gminne w Twardogórze obﬁtowały w wiele atrakcji. Była uroczysta
msza święta, barwny korowód, część
obrzędowa, babska biesiada, na koniec wystąpił zespół Wawele.

pierwszy odbył się Fes�wal Orkiestr
Dętych.

• Zespół Impel Gwardii Wrocław wygrał
II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
• W Chełstowie otwarto odnowiony
park, w którym po 27 latach odbyła
się zabawa taneczna dla mieszkańców
Chełstowa.

• Zespół Twardogórzanie zdobył grand
prix i puchar burmistrza I Gminnego
Fes�walu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej.
• Zrekultywowany park w Chełstowie
został nominowany w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska”.

• W trzecim tygodniu września odbyła
się akcja „Sprzątania Świata”. Tegoroczne hasło brzmiało „Pomagajmy
Ziemi - codziennie”.

PAŹDZIERNIK

WRZESIEŃ

• Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, odbył się 20
września. Wygrał Aleksander Babayka
z Ukrainy, a wśród kobiet jego rodaczka Yulija Ignatewa.
• W ramach obchodów Dni Karpia odbyły się zawody wędkarskie oraz impreza plenerowa „Taaaka ryba”.
• Wręczono medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.

• Na boiskach wielofunkcyjnych przy
ulicy Sportowej odbył się Turniej Piłki
Nożnej „SUPER ORLIK” o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna
z Drogoszowic.

GRUDZIEŃ

• Po raz pierwszy rozegrany został mecz
w ramach europejskiego pucharu CEV.
Siatkarki Impel Gwardia Wrocław uległy azerskiej drużynie Rabita Baku 1:3.

• II Dolnośląska Konferencja Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
odbywała się od 22 do 24 października w Gimnazjum nr 1 w Twardogórze.
• Wyróżnienie „Inwestor na medal”
przyznano gminie Twardogóra podczas 10. edycji ogólnopolskiego konkursu „Budowniczy polskiego sportu”.
• W Twardogórze po raz drugi wystąpił
Zespół Dżem. Tym razem bluesowa
kapela zagrała w hali sportowo - widowiskowej.
• Powstała Świetlica Środowiskowa
wraz z zapleczem gastronomicznym
i miejscami noclegowymi w Moszycach.

• 29 września Zarząd Województwa
Dolnośląskiego wybrał do doﬁnansowania wniosek złożony przez naszą
gminę dotyczący projektu „Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki Skorynia w Twardogórze”.
• Na twardogórskim rynku po raz
6

• Twardogóra w gronie trzech wyróżnionych gmin w VI edycji Konkursu
„Dolnośląski Gryf - Nagroda Gospodarcza”.
• Gimnazjum nr 1 w Twardogórze otrzymało imię Polskich Olimpijczyków.

LISTOPAD

• W rocznicę Odzyskania Niepodległości
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Śląsk.
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inwestycje 2009

►

Budowa kąpieliska z budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem

►

Przebudowa ulicy Aleje

►

7

►

Budowa chodników w ulicach: Jagodowa, Borówkowa i Malinowa

Przebudowa budynku biurowego na budynek świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach
Twardogórski Informator Samorządowy

►

Przebudowa drogi gminnej w Chełstowie

►

Przebudowa chodników w ulicy Partyzantów

nr 10 (103)

►

8

►

Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „Moje Boisko ORLIK 2012”

►

Remont budynku komisariatu policji

►

►

Przebudowa ulicy Poznańskiej

►

Budowa chodników w Moszycach

Remont elewacji budynku GOSiR-u

Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze
Twardogórski Informator Samorządowy

►

Remont chodników i ogrodzenia wokół
zbiornika rekreacyjnego i kąpieliska

►

Budowa parkingu przy „Harcówce”
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►

Budowa chodników w Goszczu

►

Budowa oświetlenia drogowego w Moszycach

►

9

►

Remont budynku usługowego przy ulicy Wielkopolskiej 11 w Twardogórze

Budowa chodników w ulicy Kazimierza Wlk., Władysława Łokietka, Bolesława Chrobrego, Władysława Warneńczyka

►

Zakup aparatu biochemicznego do
laboratorium analitycznego w SZPZOZ

►

Budowa parkingu przy hali sportowo-widowisk.

►

Remont kościoła p.w. Św. Trójcy
Twardogórski Informator Samorządowy
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
W SPRAWIE UŻYWANIA MATERIAŁÓW
PIROTECHNICZNYCH

Powołano Lokalną Grupę Rybacką

Uczestnicy spotkania

III nadzwyczajne walne
zgromadzenie
członków
stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
odbyło się 9 listopada w
Twardogórze. Przewodniczyła mu Anna Lorek, która
prowadziła zebranie z prezes Ingą Demianiuk-Ozgą.
Wszystkich ciepło powitał
gospodarz – burmistrz Jan
Dżugaj. Jednym z ważniejszych punktów obrad było
przyjęcie do stowarzyszania
nowych członków – głównie przedstawicieli sektora
rybackiego. Zgromadzenie
podjęło także uchwałę zmieniającą dotychczasowy statut
stowarzyszenia, w związku z

powołaniem w ramach Lokalnej Grupy Działania Lokalnej Grupy Rybackiej, na
potrzeby leadera rybnego,
odpowiednika leadera wiejskiego. Po przyjęciu rezygnacji z funkcji przewodniczącej
komisji rewizyjnej Doroty
Chmielowiec-Tyszko głosowano nad wyborem Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej,
organu decyzyjnego, którego
zadaniem, analogicznie jak
w przypadku Rady w Lokalnej Grupie Działania, będzie
wybór operacji do doﬁnansowania w ramach osi 4 PO
Ryby. Następne walne zgromadzenie odbędzie się już w
styczniu.

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra zaprasza Zarząd,
członków Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Twardogórze oraz członków Koła Emerytów
i Rencistów z Goszcza i Grabowna Wielkiego na uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne, które odbędzie się
7 stycznia 2010 roku o godzinie 16:00 w Świetlicy Środowiskowej w Moszycach 55A. Zapisy chętnych do wzięcia
udziału w spotkaniu do dnia 31.12.2009 przyjmują Zarządy
w Twardogórze, Goszczu, Grabownie Wielkim.

Zwrotu nie będzie
Jak co roku, 21 listopada, szefowie gminy i pracownicy
pomocy społecznej spotkali się z okazji Dnia Pracownika
Socjalnego. Podczas spotkania złożono wyrazy podziękowania za odpowiedzialne podejście do pojawiających się
na terenie naszej gminy problemów natury społecznej,
doceniając jednocześnie trud pracy pracowników pomocy społecznej.

Jak informuje wojewoda, w tym roku nie zostanie zwrócony podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim
okresie płatniczym 2009 roku. Środki przewidywane
na ten cel w ustawie budżetowej w ramach rezerw celowych na 2009 r. zostały w całości rozdysponowane.
W związku z powyższym istnieje możliwość, że zaspokojenie zgłoszonych z tego tytułu potrzeb będzie mogło
nastąpić dopiero w przyszłym roku, w ramach budżetu
na 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010, przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do 8 stycznia 2010 r. do godz. 15.00. Pełna treść ogłoszenia oraz wymagana dokumentacja dostępna jest na stronie:
h�p://www.bip.twardogora.pl w zakładce: Informacje i ogłoszenia
10
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AKCJA ZIMA

2009/2010
ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG NA TERENIE
MIASTA I GMINY
TWARDOGÓRA

ulice Zbyszka, Zagłoby, Kmicica, Wołodyjowskiego, Jagienki, ul. T. Kościuszki, ul. Sosnowa, ul. Grzybowa, Borówkowa, Jagodowa,
Malinowa, ul. Stolarska, ul. Dębowa, ul. Topolowa, ul. Sportowa, ul. Bukowa, ul. Osiedle, ul. Krucza,

IV - kolejność odśnieżania
na dodatkowe zlecenie Gminy Twardogóra

Wykaz miejsc „specjalnego”
Osoby odpowiedzialne za prowadze- odśnieżania
nie zimowego utrzymania
1. Rynek - odśnieżanie płyty Rynku 2. Skrzydróg gminnych

żowanie ul. Ratuszowa - Wielkopolska
• Edward Tworkowski - Kierownik Zakładu - Wrocławska; 3.Skrzyżowanie ul. Długa
- Grunwaldzka - Gdańska; 4. Skrzyżowanie
Oczyszczania Miasta, Zakład Gospoul. Wielkopolska - Partyzantów; 5. Podjazd
darki Komunalnej i Mieszkaniowej w
- Przedszkole (ul. Grunwaldzka); 6. Podjazd
Twardogórze, tel. 71 315 80 60, kom.
- Ośrodek Zdrowia (ul. L. Waryńskiego); 7.
693 395 473
Plac Targowy - dworzec PKS; 8. Skrzyżowa• Aleksander Król - Kierownik Referatu
nie ul. Leśna - Grzybowa; 9. Ul. Gdańska przy
Infrastruktury Technicznej, Urząd Miasta i
Placu Targowym - zakręt; 10. Skrzyżowanie
Gminy w Twardogórze, tel. 71 315 82 51;
ul. Ogrodowa - Wrocławska; 11. Ul. Krzywa
71 399 22 48, tel. 691 898 144
oraz odcinek ul. Ogrodowej przy budynku
• Dariusz Jaworski - Pracownik Referatu
Pogotowia Energetycznego do schodków
Infrastruktury Technicznej Urząd Miasta i przy Szkole Podstawowej nr 2 od ul. KrzyGminy w Twardogórze, tel. 71 315 82 51; wej; 12. Ciąg pieszy od ul. Krzywej do Szkoły
71 399 22 46
Podstawowej nr 2 oraz w kierunku ul. Batorego (odśnieżanie ręczne); 13. Skrzyżowanie
ul. św. Jadwigi - Długa ; 14. Skrzyżowanie ul.
I - kolejność odśnieżania
B. Krzywoustego - Wielkopolska
Rynek, ul. H. Dąbrowskiego, ul. L. Waryńskiego, Plac Piastów, Plac Targowy, ul. Gdań- Inne odcinki dróg gminnych
ska, ul. Ogrodowa, ul. Grunwaldzka, ul. św.
gminne na terenie niżej wymienionych
Jadwigi, ul. S. Batorego – zatoczka dla auto- Drogi
sołectw odśnieżane będą na zlecenie Gminy
busów szkolnych, ul. Długa, ul. Lipowa
Twardogóra przez osoby dysponujące odpo-

II - kolejność odśnieżania

wiednim sprzętem zgłoszone przez sołtysów:

1. Sołectwo Bukowinka - Henryk Górkowy; 2.
Sołectwo Droździęcin - Elżbieta Polak (drogi
w kierunku m. Pajęczak, droga w kierunku m.
Grabek); 3. Sołectwo Domasławice - Tomasz
Polak (drogi gruntowe od drogi powiatowej
w kierunku m. Czwórka, droga gruntowa w
kierunku przedszkola, droga w kierunku m.
Bąków do końca zabudowań); 4. Sołectwo
Gola Wielka - Paweł Początek; 5. Sołectwo
III - kolejność odśnieżania
Sądrożyce i Chełstów - Adam Solarz (drogi
ul. Partyzantów, ul. W. Jagiełły, ul. Spokojna, asfaltowe w kierunku Chełstówka, Chełstoul. Szkolna, ul. S. Staszica, ul. Toruńska, ul. wa, droga gruntowa w kierunku Dąbrowy,
Krótka, ul. B. Krzywoustego, ul. H. Sienkie- drogi asfaltowe i gruntowe w m. Chełstów);
wicza, ul. M. Kopernika, ul. Bydgoska, ul. 6. Sołectwo Moszyce - Jan Ostrowicz (drogi
Tulipanów, ul. Róż, ulice Ks. H. Wiernego, K. na terenie sołectwa Moszyce); 7. Sołectwo
Wielkiego, W. Łokietka, W. Warneńczyka, B. Dąbrowa - Wiktor Lipowski (drogi asfaltowe
Chrobrego, Rzemieślnicza, Kilińskiego,
na terenie sołectwa Dąbrowa);
ul. S. Żeromskiego, ul. I. Paderewskiego,
Plac Kolejowy, ul. Poznańska, ul. Krzywa, ul.
Poprzeczna, ul. Młyńska, ul. Brzozowa, ul. H.
Kołłątaja, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Boczna,
ul. A. Mickiewicza, ulice B. Prusa, J. I. Kraszewskiego, A. Asnyka, J. Słowackiego, C. K.
Norwida

HANIEBNY PROCEDER
Coraz częściej do twardogórskiego magistratu docierają sygnały, że na terenie
gminy stosowane są praktyki wylewania
szamba do ogrodów, rowów i na pola. To
haniebny proceder, gdyż tego typu ścieki
nie są nawozem, który można wylać na
pole czy do lasu z korzyścią dla tego terenu. Ścieki to nie tylko bakterie kałowe, ale
także cała masa przeróżnych detergentów
zawierających trujące związki chemiczne,
fosforany i azotany. Substancje te dostają
się do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. Potrzeba kilkudziesięciu
lat, by skutki naszej bezmyślności były

widoczne, a właściwie odczuwalne przez
nasze dzieci. Zawarte w ściekach substancje szkodliwe, które wymywane są z gleby
do wód podziemnych, powodują wzrost
mineralizacji tych wód, a co za tym idzie
zwiększają twardość wody. Każdy właściciel
nieruchomości ma obowiązek utrzymania
czystości i porządku poprzez przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych albo w przydomową oczyszczalnię
ścieków. Pamiętać należy, że każdy, kto
posiada na swojej nieruchomości szambo,

8. Drogoszowice i Sosnówka - Marian Kaźmierczak (drogi na terenie Kolonii Sosnówka).

Drogi wojewódzkie i powiatowe
DROGA WOJEWÓDZKA NR 448 - Teren
miasta - ulice: Wojska Polskiego, 1-go Maja,
Pl. Piastów, Ratuszowa, Wielkopolska; Teren
gminy: Drołtowice - Gola Wielka - Twardogóra (ul. Wojska Polskiego, ul. 1-go Maja,
Pl. Piastów, ul. Ratuszowa, ul. Wielkopolska)
- Goszcz (ul. Twardogórska, Milicka) - Nowa
Wieś Goszczańska - Brzostowo
DROGI POWIATOWE - Teren miasta - ulice: 1-go Maja (od Komisariatu Policji do
przejazdu PKP) - 300 m, Leśna - 2050 m,
Oleśnicka - 600m, Trzebnicka - 2200 m,
Wrocławska - 2400 m; Teren gminy: Twardogóra - Dobroszyce (droga nr 1480 D),
Twardogóra - Miodary (droga nr 1470 D),
Bukowina Sycowska - Goszcz (droga nr 1490
D), Droździęcin - Łazisko - Domasławice
(droga nr 1485 D), Twardogóra - Grabowno Małe - granica powiatu (droga nr 1451
D), Domasławice - Cieszyn (droga nr 1487
D), Droździęcin - Poręby (droga nr 1483 D),
Twardogóra - Olszówka (droga nr 1479 D),
Grabowno Wielkie - Bukowinka - Malerzów
(droga nr 1478 D), Ostrowina - Chełstówek
(droga nr 1465 D), Droga nr 1480 D - droga nr 1478 D - Grabowno Wielkie (droga
nr 1481 D), Goszcz (ul. Korfantego) - Kuźnia Goszczańska - Nowa Wieś Goszczańska
(droga nr 1482 D)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
i drogi wojewódzkiej nr 448 będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, w którego imieniu
prace prowadzić będzie Obwód Drogowy w Sycowie.
• Centrala - tel. 62 785 25 14
• Marek Duszyński - kierownik
tel. kom. 601 144 650
• Jan Dominik - tel. kom. 601 144 647
Koordynatorami akcji ZUD w Zarządzie
Dróg Powiatowych w Oleśnicy są:
• Grzegorz Zagórny - Zastępca Dyrektora,
tel. 71 398 16 67, kom. 601 144 64
• Barbara Dylewska - Kierownik Sekcji
Drogowo Mostowej, tel. 71 398 16 67,
kom. 693 425 809

powinien mieć podpisaną umowę z ﬁrmą
upoważnioną do świadczenia usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Taką
ﬁrmą jest w naszej gminie ZGKiM, z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 15. W stosunku do
osób i ﬁrm, które nie zastosują się do zasad
prawidłowego postępowania ze ściekami,
wymierzane będą kary ﬁnansowe przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
Każdy, kto zauważy, że do rowu lub na pole
wylewane są ścieki, może zgłaszać ten fakt
w godz. od 7.30 do 15.30 do Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze, tel. 71 399 22 00
lub 71 399 22 38 do 41, natomiast po godz.
15.30 – na tel. kom. 601 056 130 lub na Komisariat Policji tel. 71 31 58 997.

z życia twardogórskich szkół

Zmagania małych rachmistrzów

Konkurs matematyczny dla
III-klasistów „Mały rachmistrz” odbył się 4 grudnia w Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim. W
jury zasiedli: dyrektor Renata Szmajek, nauczyciel matematyki Joanna Syndoman,
wychowawczyni klasy II
Ewa Łączewna i wychowawczyni klasy I Kamila Sujecka, a konkurs przygotowała
i poprowadziła wychowawczyni klasy III Anna Dżugaj
wraz z asystentami: Maciejem Kutasińskim i Hubertem
Masłowskim.
Uczestnicy
konkursu zostali podzieleni
na cztery zespoły. Wycho-

wawczyni zaprosiła uczniów
do trzech matematycznych
komnat: liczb, przestrzeni i
logiki. Najtrudniejsze zadania z ostatniej komnaty wyłoniły uczniów, którzy najlepiej radzą sobie z zadaniami
wymagającymi logicznego
myślenia. Zwyciężyła grupa
w składzie: Stanisław Dziadkiewicz, Kacper Rumiński,
Paweł Stempniak i Wiktor
Ogrodnik. Następnie przedstawiciele grup wzięli udział
w walce o tytuł rachmistrza.
I miejsce zdobyła Małgorzata Tomczuk, II - Krzysztof
Bednarski a III Urszula Świtoń.

Krzewią kulturę czytelniczą
Akcja czytelnicza „Cała
Polska czyta dzieciom” cieszy się dużą popularnością
wśród uczniów, jak i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Goszczu. 20 listopada placówkę tę odwiedziła
Anna Soska, babcia jednego
z uczniów. Podczas spotkania
emocje towarzyszyły zarówno czytającej, jak i dzieciom.
Na wstępie uczniowie, na
podstawie przygotowanych
rekwizytów, odgadywali tytuł baśni. Podczas czytania
panowało wielkie skupienie, chociaż grupę słuchaczy
tworzyli uczniowie trzech
klas: I-III. Na zakończenie
gość otrzymał od dzieci pamiątkowy dyplom. Przeczytana baśń „Śnieżka” bra-

ci Grimm była inspiracją do
wykonania przez dzieci prac
plastycznych, które tworzą
piękną wystawę w szkolnym
kąciku czytelniczym. Wychowawczynie klas młodszych Ewa Kałandziak, Lidia Wróbel, Danuta Zając
i Stanisława Bruder zapraszają chętnych do współpracy w kontynuowaniu akcji i
krzewieniu kultury czytelniczej. W tym roku szkolnym
w akcji czytelniczej uczestniczyły już następujące osoby: Barbara Dylewska, Monika
Szewczyk-Gierszon,
Małgorzata Śniegulska, Kornelia Stanisławska, Grażyna
Tomczak, Barbara Trela, Mirosława Mateusiak, Renata
Weszka.

darzenie w historii tej placówki – pierwsze zdjęcie
wykonano sześć lat temu,
z okazji przystąpienia Pol-

ski do Unii Europejskiej.
Gimnazjaliści ułożyli wtedy obraz ﬂagi Polski i Unii.
W tym roku uczniowie stworzyli mapę naszego kraju, z
wpisanymi w kontur kołami olimpijskimi, jak na projekcie przyszłego sztandaru.
Wszyscy otrzymali różnokolorowe kartki, które trzymali nad głowami, a z góry
wykonywano im wspólne zdjęcie. Pretekstem była
dziesiąta rocznica powstania
Gimnazjum oraz przyszłoroczna uroczystość nadania imienia Polskich Olimpijczyków. Takie zbiorowe
zdjęcie będzie wykonywane
w przyszłości co trzy lata,
by uwiecznić wszystkich
uczniów uczęszczających
do szkoły.

Pozowali do wspólnego zdjęcia

26 listopada na szkolny
dziedziniec wyszli wszyscy uczniowie (blisko 500
młodych ludzi) i nauczy12

ciele Gimnazjum nr 1 w
Twardogórze, aby pozować do wspólnego zdjęcia.
Było to już drugie takie wy-
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Wyskocz z kapci
Zakończył się projekt realizowany ze środków
programu „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
oraz Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Stowarzyszenie Potęga Lasu. Celem
projektu było umożliwienie
młodzieży nabycie umiejęt-

obozy i warsztaty survivalowe, warsztaty artystyczne w Bolesławowie, wyjazdy i spotkania edukacyjne,
objazdowe festyny rodzinne, marsze na orientację,
zajęcia strzelnictwa sportowego, spływy kajakowe,
rajdy rowerowe, występy i
wystawy. Utworzono Klub
Młodzieżowy „Wyskocz z
7 grudnia miejskie przedszkole odwiedził św. Mikołaj, którego dzieci
powitały z wielką radością. Przybysz wraz z pociechami obejrzał krótki
program artystyczny przygotowany przez grupę VI i VIII, a następnie
udał się do każdej grupy na krótkie spotkanie. Wszyscy w napięciu oczekiwali, kiedy wstąpi do ich sali, by wręczyć im prezenty. Radości było
wiele, a aura wyjątkowości trwała w przedszkolu przez cały dzień.

ności wyboru działań przydatnych do osiągania życiowych celów, pokonywania
trudności, integracji i pracy w grupie, nawiązywania poprawnych relacji społecznych i autoprezentacji.
W ramach półtorarocznego
projektu odbyły się: biwaki,

kapci”. Uroczyste otwarcie
odbyło się 27 listopada, w
dniu zakończenia projektu i
wizyty obserwatora realizacji projektu Katarzyny Dąbrowskiej z PFDiM. Klub
znajduje się w pomieszczeniach twardogórskiej „Harcówki”.

W świetlicy środowiskowej odbyły się dwa spektakle kabaretu Bzik pt.
„Mikołajki”. Widowisko odbyło się w dwóch turach. Przedstawienie
oglądało w sumie około 200 dzieci z Miejskiego Przedszkola, Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz z Zespołu Szkół Specjalnych. Wszystkie były uśmiechnięte i zadowolone, a na
koniec każde dostało od mikołaja po cukierku.

Udane występy w Miliczu
Sukcesem członków koła wokalnego i zespołu działających
przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Twardogórze
zakończył się III Fes�wal Pieśni
Patriotycznej, który odbył się 16
listopada w Miliczu. W kategorii
soliści (szkoły średnie) I miejsce zajęła Patrycja Samojluk, a
II miejsce Olga Holovach. Obie
uczestniczą w zajęciach koła
wokalnego IMPULS. W kategorii zespoły (szkoły ponadpodstawowe i dorośli) wyróżnienie
otrzymał zespół wokalny Grabowianie. Opiekunem wokalistek i
zespołu jest Robert Orlikowski.

Uczniowie z Goszcza z okazji mikołajek wyjechali do wrocławskiego
kina na ﬁlm „Miko ratuje święta”. Wyjazd ufundowali dzieciom rodzice.
W piątek od samego rana szkoła gościła aż dwóch mikołajów. Pierwszy
czytał opowiadanie „Święty Mikołaj wchodzi kominem” w ramach akcji
Cała Polska Czyta Dzieciom. Drugi przybył z prezentami, o które prosiły
dzieci w listach. Mikołaj przyjął kolejne zaproszenie i zapewnił, że za
rok przybędzie znowu.

Jacek Gaudyn w Grabownie
Mul�instrumentalista Jacek Gaudyn spotkał się 19 listopada z
uczniami Szkoły Podstawowej w
Grabownie. Wprowadził dzieci
w świat instrumentów drewnianych, a następnie zaprosił
do muzycznej podróży. Muzyk
objaśniał funkcje prezentowanych instrumentów, przy czym
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pokazywał swoje umiejętności.
Z ogromnym zaangażowaniem
starał się przybliżyć zarówno
muzykę poważną i rozrywkową.
Zróżnicowane melodie z różnych
zakątków świata i mistrzowskie
wykonanie wzbudzało aplauz
młodych słuchaczy. Koncert zrobił
na wszystkich duże wrażenie.

W okolicy 6 grudnia w gimnazjum pojawia się około 500 mikołajów.
Nie inaczej było w tym roku. Wszyscy uczniowie otrzymali prezenty
sponsorowane przez radę rodziców. W paczkach znalazły się słodycze
i czerwone czapeczki, które spowodowały, że zrobiło się świątecznie i
mikołajkowo. Św. Mikołaj hojnie rozdawał prezenty również w poszczególnych klasach. Wszyscy byli zadowoleni, szczęśliwi i uśmiechnięci.
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Spotkania z astronomią

Listopadowe konkursy
XVIII Gminny Konkurs Recytatorski dla młodzieży szkolnej odbył się 19 listopada w
bibliotece publicznej. Jury w
składzie: Ola Maria Kirchmann, Agata Nikolin-Mrowicka, Beata Pięta i Małgorzata Winnicka oceniało

recytujących w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów
klas V i VI szkół podstawowych i gimnazjalistów. Nagrody książkowe wręczała w
imieniu burmistrza Jana Dżugaja sekretarz miasta i gminy
Janina Czekajło.

27 listopada, twardogórscy astroamatorzy Ryszard Kałużny, Henryk
Krygiel i Witold Mieszała spotkali się ze swoimi
słuchaczami. Był to ostatni z przygotowanych przez
astroamatorów wykładów
przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Powstał

jednak projekt powołania w
Twardogórze koła astronomicznego przy Bibliotece
Publicznej. Na zajęcia można zapisywać się w bibliotece do końca bieżącego roku.
Zajęcia będą odbywać się
dwa razy w miesiącu i obejmować część teoretyczną i
warsztaty w terenie.

Uczestnicy spotkania

Wyniki konkursu - klasy V-VI: 1. Aleksandra Cieślik (SP Goszcz); 2. ex-aequo Agata Pypeć (SP Goszcz) i Aleksandra Burdek (Sp Grabowno W.);
3.Justyna Słaba SP Goszcz; 4. Zuzanna Kraska (SP1); 5. Aleksandra Pięta
(SP1). Wyróżnienia: Aleksandra Kubik, Monika Federyszyn, Marlena Szymańska, Jagoda Małecka (SP2), Michał Walaszczyk, Radosław Pierz (SP
Grabowno Wielkie); klasy gimnazjum: 1. Maciej Knap; 2. Krzysztof Cięciel;
3. ex-aequo Marcin Grabowski i Jagna Gonera; 4. Julia Wilkowiecka. Wyróżnienia: Karolina Berkowska, Agnieszka Antonowicz, Magdalena Mieszała i Ewelina Jańska.

XVIII Gminny Konkurs Poezji
Śpiewanej odbył się 26 listopada w bibliotece. Młodzież
śpiewającą oceniało jury w
składzie: Justyna Koziarska,
Danuta Wojtkiewicz i Paweł
Grobelny. Nagrody książ-

kowe wręczyła zwycięzcom
konkursu Wioletta Cijka inspektor do spraw oświaty. Pozostali uczestnicy konkursu i
osoby akompaniujące otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez burmistrza.

„Alegretto” dało popis
Prawdziwy popis dali
uczniowie Społecznego
Ogniska Artystycznego
„Allegretto” w Twardogórze 25 listopada. Przybyłych rodziców oraz
innych gości powitał dyrektor ogniska Paweł Grobelny. W roli narratora
wystąpiła jedna z uczennic Klaudia Horoszko.
W części pierwszej występów można było usłyszeć różne utwory, niekoniecznie związane z jedną
konkretną tematyką. Druga
część
utrzymana
była w tonie patriotycznym, dlatego nie zabra-

kło utworu „Ave Maria”,
marsza „Poranna Poczta”,
wykonanego przez orkiestrę instrumentów dętych Stanisława Miśkiewicza, wiązanki melodii
legionowych czy „Warszawianki”. Na końcu
wystąpił zespół uczniów
SOA Allegretto, prowadzony przez Pawła Grobelnego. Uczniowie, przy
akompaniamencie perkusyjnym Mateusza Olka,
zaśpiewali w dwugłosie
„Piechotę”, oraz „Pierwszą brygadę”. Dyrektor
podziękował wszystkim
za pracę.

SOA Allegre�o przyjmuje zapisy na saksofon altowy
oraz klarnet. Czesne miesięczne z doﬁnansowaniem
gminy wynosi tylko 53 zł. Uczniowie mogą za darmo
pożyczyć instrument na czas nauki. Zapisy u dyrektora
ogniska pod nr tel.: 782 682 255.

„Alegretto” dało popis
Sukces siatkarek.
Wyniki konkursu - klasy V-VI: 1. ex-aequo Julia Wira (SP2) i Agnieszka Cych
(SP1); 2. ex-aequo Maja Olszańska (SP1) i Monika Federyszyn (SP2); 3.
Aleksandra Cieślik (SP Goszcz); Wyróżnienia: Aleksandra Burdek (SP Grabowno W.), Justyna Słaba, Agata Pypeć i Marta Ozga (SP Goszcz), Adrianna Smolis i Aleksandra Pięta (SP1); klasy gimnazjum: 1. Justyna Szewczyk
(SP Goszcz); 2. ex-aequo Jagna Gonera, Marta Mieszała i Alicja Mazepa; 3.
Agata Głowacz
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Finałowe turnieje w ramach powiatowej gimnazjady w
piłce siatkowej dziewcząt i chłopców rozegrano 23 i 24 listopada w hali sycowskiego MOSiR-u. Wśród dziewcząt
najlepsze okazały się gimnazjalistki z Twardogóry (opiekun
Waldemar Lizak) w składzie: K. Bernacka, D. Tesznar, A.
Musiałowska, P. Bogusławska, K. Krawczyk., A. Przybył, A.
Wasicka, M. Bogusławska, K. Stępień, M. Walczak. Chłopcy
twardogórskiego gimnazjum zajęli 4 miejsce. Dziewczęta z
Twardogóry reprezentować będą powiat oleśnicki na zawodach strefowych, które odbędą się w marcu w Sycowie.
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Śpiewali patriotyczne i żołnierskie pieśni
Przesłuchania I Gminnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej odbyły
się 18 listopada w twardogórskiej świetlicy środowiskowej, pod patronatem
burmistrza Jana Dżugaja.
Organizatorem był miejscowy GOSiR. Łącznie zaprezentowało się 27 wykonawców. Jury, w którym zasiedli
muzycy: Stanisław Miśkiewicz, Kazimierz Cichoń i
Andrzej Kowalczyk, oceniało takie aspekty wykonawcze jak: dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację,
muzykalność oraz indywidualność artystyczną. Na koncert przybyli m.in.: dyrektor
Gimnazjum Anna Siwa, dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 Maria Lidia Gerus i dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grabownie Wielkim Renata Szmajek. Konferansjerkami
były: Patrycja Samojluk i Olga
Holovach. Obsługę akustyczną zapewnili: Wojciech i Ja-

cek Ryzakiewicz oraz Marek
Jankowski. Nagrody i wyróżnienia wręczała wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Beata
Pięta, która na zakończenie
imprezy podziękowała organizatorom za przeprowadzenie festiwalu i zwróciła uwagę na potrzebę organizowania
konkursów o tematyce patriotycznej, choćby ze względu na
ich duży walor wychowawczy
oraz edukacyjny. Pierwsze
miejsca w swych kategoriach
wiekowych zajęli: klasy I-III
(soliści) – Marta Obiegło (SP
Goszcz, opiekun Danuta Zając); klasy I-III (zespoły) – Julia Pawlak, Monika Głowacz,
Dawid Krawczyk i Jeremi Jędryczko (SP nr 2, opiekun
Barbara Franc); klasy IV-VI
(soliści) – Agnieszka Cych
(SP nr 1, opiekun Halina Ślusarek); klasy IV-VI (zespoły)
– zespół Twardogórzanie, SP
nr 1 (nagroda grand prix i puchar burmistrza, opiekun Halina Ślusarek), Maria Gąbka,

Tablice z mapami
Rynek, przystanek PKS, Hala sportowo-widowiskowa to miejsca gdzie w listopdadzie
zostały
za m o nto wa n e
tablice z planem
Twardogóry
i mapą gminy.
Docelowo
podobne
tablice
staną w wybranych sołectwach.
Tablice oprócz
mapy zawierają
fotograﬁe miasta
i gminy, informacje o noclegach,
szlakach turstycznych, urzędach
i instytucjach.

Inga Dzięgielewska, Natalia
Witiw i Robert Puszyński (SP
nr 2,opiekun Barbara Franc);
gimnazjum (soliści) – Justyna Szewczyk (Gimnazjum nr
1, opiekun Monika Juszczak);
gimnazjum (zespoły) – Kwintet (Gimnazjum nr 1, opiekun
Monika Juszczak); powyżej
16 lat (soliści) – Patrycja Samojluk (GOSiR, opiekun Robert Orlikowski); powyżej 16
lat (zespoły) – Grabowianie

(GOSiR, opiekun Robert Orlikowski). – Dziękuję wolontariuszom Patrycji Samojluk,
Oldze Holovach i Jackowi
Ryzakiewiczowi za pomoc w
sprawnym przebiegu festiwalu
– mówi koordynator konkursu
Robert Orlikowski. W sumie
zaprezentowały się następujące placówki: Gimnazjum nr
1 w Twardogórze, GOSiR, SP
nr 1, SP nr 2, SP Goszcz oraz
SP Grabowno Wielkie.

Rozkład jazdy - stacja Twardogóra Sycowska - ważny od 13.12.2009
Relacja
Biała Podlaska
Gdynia Gł.
Jelenia Góra
Kalisz
Łódź Kaliska
Ostrów Wielkopolski
Siedlce
Sieradz
Terespol
Warszawa Wsch.
Wrocław Gł.
Zduńska Wola

Godzina odjazdu
6:011 RF
12:5211 RF
10:5418 RF
6:011 RF; 9:077; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 14:5313 P; 15:2015 P; 16:53 RF
6:011 RF; 9:077; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 14:5313 P; 15:2015 P; 16:53 RF
6:011 RF; 6:213; 9:077; 9:27; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 14:5312,13 P;
15:2015 P; 16:53 RF; 17:15
6:011 RF
6:011 RF; 9:077; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 14:5313 P; 15:2015 P; 16:53 RF
6:011 RF
6:011 RF; 9:077; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 16:53 RF;
5:592; 7:095; 8:296; 10:018 P; 10:54 RF; 14:5114 RF; 15:4716; 17:48;
18:5617 RF; 19:084 P; 20:117; 22:509
6:011 RF; 9:077; 10:5610 RF; 12:5211 RF; 14:5313 P; 15:2015 P; 16:53 RF

Kolor czerwony oznacza pociągi spółki „PKP Intercity”. Kolor niebieski oznacza pociągi interREGIO spółki
„Przewozy Regionalne”. Kolor czarny oznacza pociągi spółki „Przewozy Regionalne”. RF – pociąg Tanie
Linie Kolejowe – od 01.01.2010 r. rezerwacja fakultatywna w wagonach klasy I; P – pociąg nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach; (B) - kursuje codziennie oprócz sobót; (C) - kursuje w soboty, niedziele i
święta; (D) - kursuje od (1)-(5) oprócz świąt ; (E) - kursuje od (1)-(6) oprócz świąt; (1),(2),(3),(4),(5),(6),(7
), - pociąg kursuje w niektóre dni tygodnia (poniedziałek, wtorek,… niedziela)
[1] kursuje (1)-(6) oprócz 25.XII.09,1.I,5.IV.10; [2] kursuje codziennie oprócz 25,26,27.XII.09,1,2,3.I,4,5.
IV,1,2,3.V,3,4,5,6.VI,15.VIII,11.XI.10; [3] kursuje codziennie oprócz 24,25,26,27,31.Xll.09,1,2,3.I,4,5.
IV,1,2,3.V,3,4,5,6.VI,15.VIII,11,12.XI.10; [4] kursuje w (7) oprócz 27.XII.09,4.IV,2.V,31.X.10 oraz 5.IV,3.
V,1.XI.10; [5] kursuje do 25.VI.10 w (D) oprócz 24,31.XII.09,4.VI.10; od 1.IX.10 w (D) oprócz 12.XI.10;
[6] (C) oraz 4.VI,12.XI.10; [7] kursuje codziennie oprócz 25.XII.09,1.I,4.IV.10; [8] kursuje w (D) oprócz
4.VI,12.XI.10 oraz 30,31.X,1.XI.10; [9] kursuje (1)-(5), (7) oprócz 24,31.XII.09,4.IV.10; [10] kursuje codziennie oprócz 25,26.XII.09,1,2.l,4.IV.10; [11] kursuje (1)-(5),(7) oprócz 24,25,31.XII.09,1.I,4.IV.10; [12]
(C) oraz 4.VI,12.XI.10 oprócz 25,26.XII.09,1.I,4,5.IV,1,2,3.V,3.VI,15.VIII,30,31.X,1,11.XI.10; [13] (D) oraz
30,31.X.10 oprócz 4.VI,12.XI.10; [14] kursuje (1)-(6) oprócz 25,26.XII.09,1,2.I,5.IV.10; [15] kursuje w
(5) oraz 23.XII.09,2.VI,10.XI.10 oprócz 25.XII.09,1.I,4.VI,12.XI.10; [16] kursuje codziennie oprócz 25,26.
XII.09,1.l,4,5.IV,1,2,3.V,3.VI,15.VIII,30,31.X,1,11.XI.10; [17] kursuje codziennie oprócz 24,25,31.XII.09,1.
I,4.IV.10; [18] kursuje 17.XII.2009 - 03.I.2010, 29.I.-28.II., 30.IV-03.V,31.V-25.IX.2010;
Podróżni nie posiadający biletu na przejazd proszeni są o niezwłoczne zgłoszenie się do pierwszego
wagonu lub członu jednostki elektrycznej (licząc od czoła pociągu) w celu nabycia biletu na przejazd
u obsługi pociągu. Infolinia 19757
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Jak równe z równymi tylko w drugim secie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
OPŁATY ZA WYNAJEM OBIEKTÓW
Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Wrocławskiej (zł/godz.)
Boisko główne
z zapleczem

64 zł (sektor 32 zł)

43 zł

Osoby, instytucje
wynajmujące halę w
okresie nie krótszym niż
8 miesięcy (cała hala)
Kluby sportowe

53 zł (sektor 27 zł)

–

43 zł
–

22 zł
22 zł

32 zł
160 zł

22 zł
130 zł

Zajęcia indywidualne
tenis ziemny/kometka
Szkoły ponadgimnazjalne

Mecz z Azerkami nie należał do udanych

Występujące u nas w roli
gospodyń siatkarki Gwardii Wrocław uległy 1:3
Azerkom z Rabita Baku w
1/16 Pucharu CEV. Podopiecznym Rafała Błaszczyka nie udał się zatem powrót
na europejskie parkiety po
pięcioletniej przerwie. Przez
większą cześć meczu były
tylko tłem dla pewnie grających mistrzyń Azerbejdżanu,
jeszcze do niedawna prowadzonych przez Polaka Czesława Tobolskiego. Przyjezdne, w których wyjściowej
szóstce były cztery Serbki,
Bułgarka i Ukrainka, niespodziewanie łatwo gubiły blok
rywalek, co było kluczem do
ich zwycięstwa, szczególnie
w pierwszym secie. W dru-

giej, jedynej zwycięskiej odsłonie, blok gwardzistek spisywał się już na tyle dobrze,
że groźne ataki Serbki Starović nie były już tak skuteczne i efektowne. Po wyrównanej końcówce tej partii
wrocławianki wykorzystały
pierwszą piłkę setową i wynik brzmiał 1:1. Niestety, to
wszystko, na co stać było
ambitne zawodniczki Gwardii w tym spotkaniu.
Dalsza ich gra obﬁtowała w
problemy z przyjęciem i rozegraniem, a rozczarowany
trener Błaszczyk zdecydował się nawet ściągnąć z boiska Katarzynę Mroczkowską. Rywalki złapały wiatr w
żagle i zwyciężały wysoko,
do 15 i 11.

Impel Gwardia Wrocław - Rabita Baku 1:3 (20:25, 26:24, 15:25, 11:25)
Gwardia: Mroczkowska (c), Czypiruk, Barańska, Wołosz, Szafraniec, Eﬁmienko, Jagiełło (l) oraz Owczynnikowa, Czerwińska, Sobolska, Krzos.
Rabita: Doganjic (c), Tsvetanova, Avramovic, Tomasevic, Starovic,
D’yachenko, Popovic (l) oraz Andrusenko, Hurava, Yevsikova, Issayeva
i Rasulova.

Hali sportowo-widowiskowej
przyznano certyﬁkat CEV
Europejska
Konfederacja Piłki Siatkowej CEV
przyznała
twardogórskiej
hali
certyﬁkat
upoważniający do organizowania rozgrywek takich jak:
Międzynarodowe Mistrzostwa Seniorów Pierwszej
Tury, Międzynarodowe Mistrzostwa Europy Juniorów
Pierwszej, Drugiej i Trzeciej Tury czy Mistrzostwa
Europy Kobiet w Głównej
Fazie. Hala została bardzo

skrupulatnie
sprawdzona pod kątem wysokości,
oświetlenia, temperatury
oraz wyposażenia. Rozegrany ostatnio mecz Impel
Gwardii Wrocław z Rabita
Baku w ramach europejskiego pucharu potwierdził
tym samym, że hala spełnia
wszystkie wymogi określone w przepisach.
Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji zapewnia, że w
nadchodzącym roku nie
zabraknie imprez sportowo-kulturalncyh odbywających się w twardogórskiej hali.

Sala sportowa przy
ul. Wrocławskiej
(zł/godz.)

Na cele rekreacyjne,
kulturalne
Inne cele

244 zł (do 5 godzin)
150 zł (do 5 godzin)
185 zł (powyżej 5)
122 zł (powyżej 5)
Zajęcia sportowe dla dzieci
BEZPŁATNIE
i młodzieży organizowane

(rozłożenie mat zabezpieczających parkiet, ustawienie krzeseł)

przez przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja,
kluby sportowe oraz GOSiR

Hotel przy hali sportowo-widowiskowej

55 zł/os. (2-6 dób 43 zł)
43 zł/os. (2-6 dób 33 zł)

1 doba (pokój z łazienką)
1 doba (pokój ze wspólną łazienką)

- powyżej 6 dób - 43 zł/os. (pokój z łazienką); 30 zł/os. (wspólna łazienka)
- grupy sportowe zoorganizowane przy korzystaniu z noclegu
oraz obiektów sportowych - nie mniej niż 30 zł/os.
Sauna (przy hali)

25 zł

Wejście jednorazowe dla maks. 6 osób
Wanna z hydromasażem

15 zł

Jednorazowe napełnienie wanny – maks. do 3 osób
Sale do aerobiku (przy hali sportowo-widowiskowej)

18 zł (nowa na dole)

12 zł (stara na górze)

Harcówka, ul. Jagiełły

244 zł (pierwsze 10 godzin; każda następna 16 zł)
Sala w budynku GOSiR, ul. 1-go Maja

75 zł/godz.; 120 zł/2 godz.;
240 zł/ 3-5 godz.; 366 zł/ 6-9 godz.

Pokazy

Lodowisko

Korty tenisowe

–

43 zł

Karnet ulgowy

Aerobik

25 zł

3 x w tyg.

Siłownia

25 zł

3 x w tyg.

48 zł

5 x w tyg.

–

Karnet normalny

86 zł

35 zł

3 x w tyg.

35 zł

3 x w tyg.

60 zł

5 x w tyg.
Bilet ulgowy
Bilet normalny

2 zł / godz.
4 zł / godz.

Już w marcu:

Michał Wójcik
Marcin Wójcik
Waldemar Wilkołek

ANI
MRU
MRU
czyli kabaret

wystąpi w Twardogórze

3 zł
5 zł

3 zł
5 zł

3 zł
5 zł

a w kwietniu:

KRAJOWE

MISTRZOSTWA
W TAŃCU HIP HOP
i ELECTRIC
BOOGIE
23-25 KWIETNIA 2010
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA
UL. WROCŁAWSKA 39
56-416 TWARDOGÓRA

