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mecz piłki siatkowej mężczyzn

POLSKA - ROSJA

21 MAJA 2011, godz. 18:00

Tego jeszcze w historii naszej gminy nie
było. 21 maja o godz. 18:00 rozegrany zostanie mecz piłki siatkowej mężczyzn pomiędzy reprezentacją Polski, z nowym trenerem Andreą Anastasim, oraz Rosji.

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA
UL. WROCŁAWSKA 39, 56-416 TWARDOGÓRA

VII sesja Rady Miejskiej

Program obrad zdominował
punkt dotyczący straży pożarnych oraz sportu, rekreacji
i turystyki

str. 2

Nowe drogi i chodniki

przy ul. Bukowej, Kasztanowej, Jadwigi, w Sądrożycach,
przy cmentarzu komunalnym
str. 3

Bilety do nabycia od poniedziałku do piątku: w sekretariacie GOSiR-u w godz. 8:00 - 15:00, w biurze instruktorów 15:00 - 22:00 oraz w Gminnym Centrum Informacji 10:00 - 12:00, w cenach 50 zł, 60zł i 70 zł.
Więcej informacji na stronie www.gosir.twardogora.pl

W nagrodę zaśpiewają przed

Brathankami

Grand prix III Gminnego
Konkursu Piosenki Polskiej
oraz puchar burmistrza
Twardogóry wywalczył w
tym roku kwintet wokalny:
Aleksandra Borowska, Agata Głowacz, Agata Kubera,
Paweł Kuriata i Jagoda Małecka. W przeglądzie organizowanym przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprezentowało się 94 wykonawców.

Posprzątaj po psie

Pojemniki z woreczkami na
psie odchody są już także na
terenie naszego miasta

str. 6

Reklama na drzewie

Za umieszczanie ogłoszeń w
miejscach niedozwolonych
grozi mandat do 500 zł a
nawet sprawa w sądzie

str. 10

Co przed nami?

Zawody Strzeleckie, Cała
Polska Biega, Gminny Turniej
Tańca, Festiwal Orkiestr Dętych, Dni Twardogóry

str. 12

Z VII SESJI RADY MIEJSKIEJ
VII sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 31 marca. Program obrad zdominowały dwa
punkty. Pierwszy dotyczył straży pożarnych, a drugi sportu, rekreacji i turystyki

►

Mamy szansę
na zawodową straż?
O zagrożeniach przeciwpożarowych w powiecie oleśnickim, ze szczególnym
uwzględnieniem
gminy
Twardogóra, mówił rzecznik Komendy Powiatowej
PSP w Oleśnicy asp. Sławomir Pieprzyk. Nim jednak
zabrał głos, burmistrz Jan
Dżugaj wyjaśnił, że system
przeciwpożarowy w gminie Twardogóra oparty jest
na 4 jednostkach OSP: w
Twardogórze, Domasławicach, Grabownie Wielkim i
Goszczu.
- Tylko Twardogóra jest w
Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, co
nobilituje, ale też zobowiązuje - zauważył.
Sławomir Pieprzyk skupił
się głównie na statystykach.
W 2010 r. w całym powiecie było 1125 interwencji
i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek
o 188.
- Niejednokrotnie spowodowane to było tym, że w
latach ubiegłych mieliśmy
częste anomalie pogodowe
- silne wiatry, poddtopienia
- wtrącił. Rodzaje zdarzeń:
do pożarów wyjeżdżano 439 razy, a do wypadków 676. Najczęstszą przyczyną
pożarów była nieostrożność
osób dorosłych z ogniem
otwartym, czym jest np.
wypalanie traw.
W 2009 r. jednostka OSP
Twardogóra była dysponowana do 55 pożarów i do 65
miejscowych zagrożeń. W
2010 r. do 45 pożarów i do
53 zagrożeń.
Wyjazdy na terenie gminy
Twardogóra w 2010 r.:
OSP Twardogóra: pożary 42, miejscowe zagrożenia
- 44; OSP Domasławice:
pożary - 5, miejscowe zagrożenia - 5, OSP Goszcz:
pożary - 1, miejscowe zagrożenia - 4; OSP Gra-
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bowno Wielkie: pożary - 9,
miejscowe zagrożenia - 7. Jeżeli jest potrzeba zadysponowana większych sił
i środków, na jednostkę z
Twardogóry zawsze możemy liczyć. Jest mobilna,
prężna i bardzo dobrze wyszkolona - chwalił ją Pieprzyk. Dlatego jednostki o
takich zaletach wyjeżdżają
najczęściej.
- Czy wyższe władze pożarnicze rozważają utworzenie
w Twardogórze jednostki
zawodowej? - zapytał wiceburmistrz Jan Bernacki. Następna jednostka ratowniczo-gaśnicza chyba by
nie przeszła. Na trzy zawodowe jednostki nasz powiat
jest po prostu za mały - odpowiedział rzecznik.

►

Powstanie Regionalne
Centrum Sportu?
O działalności Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji
poinformował dyrektor Jan
Świerad. Przypominając,
jakimi obiektami dysponuje, podkreślił, że opiekę
nad nimi sprawują 24 osoby (22,5 etatów): dyrektor 1, księgowość - 1,5, administracja - 1, instruktor ds.
sportu - 4,5, instruktor ds.
rekreacji - 2, specjalista ds.
kultury - 1, personel sprzątający - 6,5, konserwator 2, recepcjonistka - 2, automatyk - 1. - Nie są to osoby
przywiązane do tych miejsc
pracy, ponieważ każdy z
nich ma o wiele większy
wachlarz obowiązków. Taki
automatyk pracujący na kąpielisku i lodowisku często
pomaga w organizacji różnych imprez - podał przykład.
W roku 2010 dotacja z gminy na GOSiR wyniosła
1 188 000 zł, a wydatki związane związane z funkcjonowaniem ośrodka 2 111 871 zł. Wynagrodzenia osobowe - 791 570 zł,

bezosobowe - 114 156 zł
(umowy o dzieło). Razem
wpływy stanowiły 923 329
zł. Na czym GOSiR wypracował największe środki?
Kąpielisko (bilety) - 82 308
zł, lodowisko - 57 398 zł,
zakwaterowanie: 97 794 zł
(osoby krótkotrwałego zakwaterowania, goście hotelowi); 363 771 zł (grupy
zorganizowane), wynajem
obiektów (np. harcówka,
Moszyce, 1 Maja) - 430 000
zł, wynajem obiektów sportowych - 22 000 zł, organizacja imprez sportowych
- 131 647 zł, organizacja imprez artystycznych 57 332 zł.
Jak wyglądało korzystanie z
obiektów?
Przez halę sportowo-widowiskową „przewinęło” się
28 505 osób, w tym 6 818
bezpłatnie, basen - 21 357
osób, lodowisko - 12 540
(1506 bezpłatnie), Orlik 15 460, hotel przy ul. Wrocławskiej - 487 osób nocujących w różnym czasie
(1274 osobodni), świetlica
środowiskowa z miejscami
noclegowymi w Moszycach
- 310 osób (864 osobodni);
zgrupowania sportowe: ul.
Wrocławska - 583 sportowców wynajęło łóżko
(5023 osobodni), Moszyce
- 167 osób (1239 osobodni).
Wszystkich imprez w roku
ubiegłym GOSiR zorganizował 97.

Twardogórski Informator Samorządowy

Osób korzystających z
obiektów twardogórskich
mogłoby być jeszcze więcej, ale, jak zaznaczył Jan
Świerad, GOSiR dysponuje zbyt małą ilością miejsc
noclegowych. Nie wszystkich z tego powodu może
przyjąć, mimo że w hali
są: 4 pokoje 2-osobowe, 3
pokoje 3-osobowe, 1 pokój 4-osobowy, 2 pokoje
3-osobowe, 1 pokój 2-osobowy, a w Moszycach: 6
pokoi 2-osobowych, 2 pokoje 2-osobowe i 2 pokoje
3-osobowe.
- W okresie wakacyjnym
lub podczas ferii, kiedy obłożenie jest maksymalne,
część naszych gości korzysta z sal gimnastycznych,
czyli z warunków typowo
szkolnych - zwrócił uwagę dyrektor, a burmistrz Jan
Dżugaj dodał: - Idziemy w
kierunku stworzenia bazy
do uprawiania turystyki aktywnej i kulturowej, której jednym z najważniejszych elementów powinien
być zespół pałacowo-parkowy w Goszczu. Celem
nadrzędnym jest zarabianie
na turystyce aktywnej i kulturowej, z których gros naszych mieszkańców może
się przecież utrzymywać.
Gości przyjeżdżających do
nas jest coraz więcej, trzeba im tylko stworzyć możliwość wydawania pieniędzy. Tylko w roku ubiegłym
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Bazylikę Mniejszą odwiedziło 3,5 tys. pielgrzymów
- poinformował burmistrz
i kontynuował: - Dziś pytamy się tych, co do nas przyjeżdżają, co jest niedobre,
co im przeszkadza, po to
tylko, żeby być jeszcze bardziej atrakcyjnym. A jeszcze niedawno wyśmiewano się z nas, że będziemy
turystykę rozwijać, szydzono, że mamy najwięcej hal
w Polsce, że nowo budowane obiekty będą deficytowe
- wyliczał Jan Dżugaj.
W swym wystąpieniu nie
krył, że jego zamiarem jest
stworzenie w Twardogórze Regionalnego Centrum
Sportu, dlatego będzie pracował nad zadaszeniem

bieżni tartanowej oraz nad
budową krytego basenu.

►

Śledztwo umorzone
Wiceprzewodniczący rady
miejskiej Andrzej Obiegło odczytał postanowienie
Prokuratury Rejonowej w
Oławie dotyczące umorzeniu śledztwa w sprawie niegospodarności burmistrza
Twardogóry. Prokurator postanowił umorzyć śledztwo
w sprawach: 1. Niedopełnienia w okresie 29.09.2000
r. do 16.08.2010 obowiązku
przez funkcjonariusza publicznego, burmistrza miasta i gminy Twardogóra,
poprzez zawarcie niekorzystnej umowy dzierżawy
nieruchomości budynkowej

przy ul. Wielkopolskiej 11
i wyrządzenia tym samym
szkody mieniu gminy, wobec braku znamion czynu
zabronionego; 2. Zaniechania udostępnienia w okresie
od 11.08 - 1.09.2010 dokumentów urzędowych stanowiących informację publiczną wobec braku czynu
zabronionego.

►

Jakie uchwały
Najistotniejsze podjęte
uchwały dotyczyły:
● zmian budżetu i w budżecie gminy. Dochody budżetu zwiększono
o kwotę 1 078 589 zł do
36 906 829 zł, a wydatki
o kwotę 5 282 285 zł do
42 006 988 zł.

INWESTYCJE
● Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 na finiszu.
Wykonawca kończy elewację i układanie podłogi
sportowej. Są już wykonane cztery sale lekcyjne na
pierwszym i drugim piętrze, pomieszczenia socjalno-sanitarne i trybuny
dla publiczności. Pozostał
jeszcze montaż balustrad
na klatkach schodowych
i urządzeń dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu
przed salą – nasadzenie
zieleni i montaż oświetlenia. Salę buduje Konsorcjum „Michalski” z
Leszna za 3 578 435,95 zł.
Parametry sali: powierzchnia użytkowa 1182 mkw.,
średnia wysokość 9,20 m,
powierzchnia płyty sportowej 388,5 m, trybuny

INWESTYCJE

na 76 miejsc (w tym 2 dla
osób niepełnosprawnych).
Równolegle przebudowywany jest chodnik przy
szkole. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana
obustronnie na całej długości ulicy Jadwigi.
● Dobiega końca termin zakończenia prac związanych
z budową kanalizacji w
Sądrożycach i części Drogoszowic (termin umowny
– 30 kwietnia). Zakończenie tego etapu pozwoli na
odbiór ścieków sanitarnych z Sosnówki, gdzie kanalizację wybudowano w
ubiegłym roku. Natomiast
w Chełstowie budowa
może się opóźnić ze względu na trudny, mocno nawodniony teren w okolicy
stacji uzdatniania wody.

Wnętrze sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1
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● wyodrębnienia w budżecie gminy na 2012 r.
środków na fundusz sołecki.
● określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg
w spłacie należności
pieniężnych mających
charakter cywilnoprawnych, przypadających
gminie
Twardogóra
i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielenia
przedmiotowych.

30 marca Członek Zarządu Województwa Włodzimierz Chlebosz
podpisał umowy o dofinansowanie projektów z przedstawicielami
gmin powiatów oleśnickiego i milickiego

● Przekazany został plac
budowy firmie, która wybuduje chodnik w Sądrożycach. Wykonawca
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Tomasz
Oziębły z Namysłowa ruszy
z pracami w pierwszej dekadzie maja, tuż po zakończeniu prac przy kanalizacji sanitarnej. Chodnik za
425 056 zł wybudowany
zostanie na całej długości
wsi. Budowa rozpocznie
się od strony Drogoszowic.
Planowany termin realizacji inwestycji to sierpień
2011 r. Na realizację inwestycji gmina pozyskała
dofinansowanie w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW
na lata 2007 – 2013.
● Wkrótce ruszy przebudowa drogi i chodników koło
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cmentarza komunalnego
w Twardogórze. Wykonawca – PHU Carbon Jan
Kuropka z Sycowa wykona za 199 802,47 zł nową
nawierzchnię asfaltową w
miejscu obecnej trelinki
oraz wyłoży kostką chodniki na całym odcinku od
cmentarza do ulicy Wrocławskiej. Prace powinny
zakończyć się w maju.
● Rozpoczęte zostały remonty dróg gruntowych.
Zgodnie z harmonogramem opracowanym na
podstawie
weryfikacji
dróg w terenie oraz wniosków mieszkańców, remonty przeprowadzone
będą w Grabownie Małym, Grabownie Wielkim,
Olszówce, Goszczu, Pajęczaku, Grabku, Drągowie
i Sosnówce.
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INWESTYCJE
● Na ulicy Bukowej zakończono wykonywanie
kanału
deszczowego.
Pomyślnie wyszła próba
szczelności co pozwala
na dalsze prace, czyli korytowanie i wykonywanie
warstw konstrukcyjnych:
odsączającej, podbudowy
tłuczniowej i nawierzchni z kostki betonowej. Ze
względu na trudne warunki gruntowo-wodne niezbędne było wykonanie
drenażu odwadniającego.
W 90 procentach zostały
ułożone już krawężniki.
Termin umowny zakończenia budowy drogi przy

INWESTYCJE

zieleń, a inwestor dokonać odbioru technicznego. Skrzyżowanie przebudowuje Spółka Jawna
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna za 1 098 000 zł.
●W
przebudowywanym
obiekcie byłej szkoły
w Chełstowie na Centrum Inicjatyw Wiejskich
prace
wykończeniowe
wewnętrzne
dobiegają
końca. W ostatnim czasie zainstalowano dźwig
towarowy między kuchnią a salą jadalną, pomalowano pomieszczenia i
ułożono panele. Obecnie

Rondo w trakcie budowy

Bukowej i Kasztanowej to
koniec czerwca br.
● Na początek maja planowane jest przywrócenie
ruchu na skrzyżowaniu
ulic Wielkopolskiej, Ratuszowej i Wrocławskiej.
Obecnie
wykonywana
jest podbudowa tłuczniowa. Po pozytywnych
badaniach nośności wykonawca
rozpocznie
asfaltowanie. Do świąt
możemy spodziewać się
asfaltu, jednak zanim
przejedziemu
nowym
rondem firma musi wykonać oznakowanie pionowe i poziome, nasadzić

montowana jest stolarka
drzwiowa. Trwają prace
przy elewacji zewnętrznej
i wykończeniu podjazdu
dla niepełnosprawnych.
Zakład Handlowo-Usługowy BUD-WES Józefa
Wesołowskiego ze Sławoszowic k. Milicza ma
czas na zakończenie inwestycji do końca maja.
Inwestycja kosztuje
1 160 000 zł. 500 000 zł
to dofinansowanie pozyskane w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju PROW
2007-2013” w zakresie
operacji odpowiadających
warunkom przyznania po-

Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie

mocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”.
● Zakończona została budowa drogi gminnej pomiędzy Golą Wielką i
Chełstowem o długości
819 metrów. Inwestycja
prowadzona była w bardzo trudnych warunkach
- wykopy pod kanalizację
deszczową dochodziły nawet do 6 m. Spółka jawna Gembiak & Mikstacki
wykonała inwestycję za
1 025 521,56 zł. Gmina
stara się pozyskać dofinansowanie na tę inwestycję z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i Leśnych w kwocie około 110 000 zł.
● W kwietniu uruchomiony
zostanie szalet miejski u
zbiegu ulic Dąbrowskiego
i Krótkiej. Jednokabinowa, bezobsługowa toaleta
będzie przystosowana dla
osób niepełnosprawnych.

● Zamontowano dodatkowe oświetlenie przy
drodze gminnej w Bukowince oraz przy ulicy
Gdańskiej w Twardogórze - między kąpieliskiem a przystankiem
PKS. Lampy zaczną
działać po odbiorze formalno-prawnym przez
Energię Pro.
● Rozpoczynają się przygotowania do sezonu
pływackiego na naszym
kąpielisku. Basen zostanie wyczyszczony i napełniony świeżą wodą.
Kolektor y sło n ec z n e
zostaną przeł ą c zo n e
z ogrzewania budynku
na ogrzewanie wody
basenowej.
Potrzeba około dwóch tygodni na ogrzanie wody
do temperatury 22
stopni Celsjusza. Jeśli pogoda pozwoli,
w maju kąpielisko zostanie otwarte.

Droga między Golą Wielką i Chełstowem

Kolorowo w przedszkolu
Miejskie Przedszkole zainwestowało
w nowy wygląd klatki schodowej. Przedszkolaków już od wejścia wita przyjazna
i kolorowa atmosfera. Dotychczasowe
ściany są teraz kwiecistą łąką pełną różnorakich zwierząt, kaloryfer zamienił się
w domek do którego zmierzają przedszkolaki, a lampa stała się słoneczkiem.
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W nagrodę zaśpiewają przed Brathankami

►

Nagrodę grand prix III Gminnego
Konkursu Piosenki Polskiej oraz
puchar burmistrza Twardogóry
wywalczył w tym roku kwintet wokalny: Aleksandra Borowska, Agata
Głowacz, Agata Kubera, Paweł Kuriata i Jagoda Małecka (opiekunka
Monika Juszczak) z Gimnazjum
nr 1. W ramach dodatkowej nagrody
zespół wystąpi przed koncertem zespołu Brathanki podczas obchodów
Dni Twardogóry, 3 lipca. Przesłuchania odbyły się 30 i 31 marca w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach.
W przeglądzie organizowanym przez
GOSiR, pod patronatem burmistrza,
zaprezentowało się 94 wykonawców
w pięciu kategoriach wiekowych.
Jury w składzie: Kazimierz Cichoń,
Andrzej Kowalczyk i Stanisław Miśkiewicz oceniało dobór repertuaru,
walory głosowe, interpretację, muzykalność i ogólny wyraz artystyczny.
W podsumowaniu konkursu jury
zwróciło szczególną uwagę na trzy
solistki, których prezentacje utworów wzbudziły szczególny podziw i
uznanie. To Milena Gawin, Natalia
Łotecka oraz Monika Federyszyn.
Koncert laureatów konkursu odbył się
3 kwietnia, również w Moszycach.

W przeglądzie uczestniczyło 94 wykonawców

Imprezę tę zaszczycili swoją obecnością m.in: wiceburmistrz Jan Bernacki,
przewodniczący rady miejskiej Stanisław Adamski oraz jego zastępca Andrzej Obiegło, którzy wręczali nagrody i wyróżnienia. Role konferansjerek
pełniły wolontariuszki: Judyta Walczak, Marta Warszawska i Kaja Mrówczyńska (podczas eliminacji). Obsługę
akustyczną zapewniali Paweł Obiegło

i Wojciech Ryzakiewicz. Scenografią
i opieką logistyczną nad uczestnikami
zajmowały się Dorota Banasiak-Franc,
Hanna Franc i wolontariuszka Agnieszka Franc. Imprezę koordynował Robert Orlikowski. Na zakończenie koncertu laureatów zastępca burmistrza
podziękował wszystkim uczestnikom
za udział w konkursie, a nauczycielom
i opiekunom za ich przygotowanie.

Wyniki: przedszkole, soliści: I miejsce ex aequo: Natalia Antas (op. L. Suliga), Kamila Bilska (op. A. Jesionka i E. Bajcar-Szierok), Paulina Federyszyn (op. E. Cych i K.
Sujecka) z Miejskiego Przedszkola; II miejsce ex aequo: Hanna Babij (op. L. Suliga), Miriam Witiw i Marta Włodarczyk (op. E. Cych i K. Sujecka) z Miejskiego Przedszkola;
III miejsce ex aequo: Nikola Filus (op. A. Młyńczak i E. Sobczyńska), Maja Juszczak (op. L. Suliga) z Miejskiego Przedszkola oraz Marta Żuchowska. Wyróżnienia: Amelia
Bednarska (op. A. Młyńczak i E. Sobczyńska) z Miejskiego Przedszkola oraz Mateusz Moczulski (op. M. Chrzanowska-Dryzd) z SP w Grabownie Wielkim; przedszkole,
zespoły wokalne: I miejsce: Bartłomiej Lemiesz, Michał Obiegło i Marta Włodarczyk (op. E. Cych i K. Sujecka) z Miejskiego Przedszkola; II miejsce: Natalia Antas, Hanna
Babij, Maja Juszczak, Marta Żuchowska (op. L. Suliga) z Miejskiego Przedszkola; III miejsce ex aequo: Tobiasz Sopoliński i Hubert Wira (op. s. Tadeusza-Barbara Widz) z
Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej oraz Amelia Noga i Oliwia Rumińska (op. M. Chrzanowska-Dryzd) z SP w Grabownie Wielkim; szkoły podstawowe
klasy I-III, soliści: I miejsce ex aequo: Milena Gawin i Emilia Witczak (op. H. Ślusarek) z SP1 oraz Natalia Łotecka (op. P. Grobelny) ze Społecznego Ogniska Artystycznego
Allegretto; II miejsce ex aequo: Szymon Pawełka (op. B. Franc) z SP2 oraz Marta Wajda i Alicja Solarz (op. H. Ślusarek) z SP1; III miejsce ex aequo: Amelia Antonowicz
(op. B. Franc) z SP2, Julia Kędzia (op. D. Zając) z SP w Goszczu oraz Agata Moczulska (op. A. Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim. Wyróżnienia: Agata Różańska (op. A.
Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim oraz Wiktoria Kosmala i Aleksandra Piotrowicz (op. H. Ślusarek) z SP1; szkoły podstawowe klasy IV-VI, soliści: I miejsce ex aequo:
Agnieszka Cych, Adrianna Smolis i Klaudia Szewczyk (op. H. Ślusarek) z SP1; II miejsce ex aequo: Marta Obiegło (op. M. Juszczak) z SP w Goszczu, Aleksandra Pięta
(op. H. Ślusarek) z SP1 oraz Julia Wira (op. P. Grobelny) z SOA Allegretto; III miejsce ex aequo: Weronika Rządczyk (op. A. Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim, Justyna
Słaba (op. M. Juszczak) z SP w Goszczu oraz Kornelia Woźniak (op. H. Ślusarek) z SP1. Wyróżnienia: Katarzyna Dulik i Aleksandra Kozłowska (op. P.Grobelny) z SOA
Allegretto w Twardogórze, Marcelina Pluta, Nikola Sopolińska, Patrycja Harych, Julia Franczak i Michał Jasiak (op. H. Ślusarek) z SP1 oraz Klaudia Lorenc (op. A.Dżugaj)
z SP w Grabownie Wielkim; gimnazjum: I miejsce ex aequo: Monika Federyszyn i Maja Olszańska (op. R. Orlikowski) z GOSiR . oraz Daria Kleszcz (op. Paweł Grobelny)
z SOA Allegretto; II miejsce ex aequo: Emilia Biernat, Agata Głowacz, Patrycja Szewczyk (op. M.Juszczak) Gimnazjum nr 1; III miejsce ex aequo: Ewa Kaszczyszyn, Paweł
Kuriata, Klaudia Pawluk (op. M. Juszczak) Gimnazjum nr 1. Wyróżnienie: Aleksandra Cieślik (op. P. Grobelny) z SOA Allegretto; kategoria wiekowa powyżej 16-tu lat,
soliści: I miejsce: Judyta Walczak (op. R. Orlikowski) z GOSiR; II miejsce: Kaja Mrówczyńska (op. R. Orlikowski) z GOSiR; III miejsce: Marta Warszawska (op. R. Orlikowski)
z GOSiR. Wyróżnienia: Daria Gaber i Patrycja Prymas (op. P. Grobelny) z SOA Allegretto, Dagmara Lamentowicz (op. R. Orlikowski) z GOSiR.

IV konkurs na Znak Promocyjny „Dolina Baryczy Poleca” edycja 2011/2012
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” ogłasza IV nabór wniosków w ramach konkursu na
prawo do posługiwania się Znakiem „Dolina Baryczy Poleca”, edycja 2011/2012. O znak mogą ubiegać
się lokalni producenci wyrobów spożywczych i rzemieślniczych oraz usługodawcy zajmujący się obsługą turystyki (oferta pobytowo – noclegowa, gastronomiczna, rekreacyjna, edukacyjna) w Dolinie
Baryczy (obszar gmin: Cieszków, Krośnice, Milicz, Przygodzice, Odolanów, Sośnie, Twardogóra, Żmigród) . Termin składania wniosków: od 19 kwietnia do 16 maja 2011. Regulamin Znaku „Dolina Baryczy
Poleca” do pobrania ze strony www.dbpoleca.barycz.pl.
Informacji nt. systemu promocji „Dolina Baryczy Poleca”, zasad naboru, konkursu i spotkania szkoleniowego udziela koordynator Marta Kamińska, „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”, e-mail: marta.kaminska@eko.org.pl; 503 74 03 44.
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SZPZOZ informuje
Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w
Twardogórze informuje
pacjentów, że w związku
z wymianą centrali telefonicznej, istnieje możliwość wyboru tonowo numeru wewnętrznego. Już
niedługo, po zmianie linii
analogowych na cyfrowe
będzie łatwiej dodzwonić
się do przychodni.
Dotacja dla „CARITASU”
G m i n a Tw a r d o g ó ra
udzieliła 9 914,40 zł dotacji dla Caritasu Archidiecezji Wrocławskiej na
dowóz osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Twardogóra na zajęcia
terapeutyczne i rehabilitacyjne do Dobroszyc,
gdzie organizowane są
Warsztaty Terapii Zajęciowej. Oferta została
złożona z własnej inicjatywy na podstawie art.
19 a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Realizacja umowy nastąpi w
terminie 11 kwietnia - 30
czerwca 2011 r.

Pojemniki z woreczkami na psie odchody są już także u nas

Posprzątaj po swoim pupilu

►

W Twardogórze pojawiły się pomarańczowe
skrzynki z wystającymi
plastikowymi woreczkami
do zbierania psich nieczystości. Dozowniki te zostały ustawione w miejscach,
w które mieszkańcy naszego miasta najczęściej wyprowadzają swoich pupili.
Przyklejona na podajnikach
instrukcja pomaga w obsłudze worka. Wszystko jest
bardzo proste - wyjmujemy
woreczek, łapiemy nim psią
kupę, odwracamy woreczek
na drugą stronę i wrzucamy
do najbliższego kosza na
śmieci. Plastikowe torebki
zabezpieczają przed bezpośrednim kontaktem z nieczystościami, nieprzyjemnym
zapachem oraz bakteria-

mi. Wykonane są z surowca, który ulega rozkładowi
w ciągu ok. 24 miesięcy.
Mamy nadzieję, że woreczki
przydadzą się każdemu, kto
ma obowiązek posprzątać
psie nieczystości i nie będzie
używał ich w innym celu.
Za psy trzeba brać pełną odpowiedzialność. Dbać o nie
i sprzątać po nich. Im szybciej wykształcimy w sobie
ten nawyk, tym lepiej będzie
żyło się nam i naszym bliskim.
Wykaz miejsc, w których
ustawiono bądź w najbliższym czasie zostaną ustawione dystrybutory z woreczkami:
- skwer przy ul. Ogrodowej;
- wejście na ścieżkę nad
Skorynią (od ul. Wielkopolskiej),
- przy schodkach prowadzących z ul. Krzywoustego
na ul. Długą,
- wejście na ścieżkę nad
Skorynią (od ul. Dąbrowskiego),
- park
przy
bazylice
(od ul. Kopernika),

- park
przy
bazylice
(od ul. Bydgoskiej),
- przy
schodkach
koło
skrzyżowania ul. Długiej
z ul. Jagiełły,
- przystanek
autobusowy
przy Placu Targowym,
- wejście na ścieżkę nad Skorynią od strony wiaduktu
(ul. Wojska Polskiego).
Każdy właściciel czworonoga może wziąć darmowy
woreczek i sprzątnąć to, co
na chodniku lub trawniku
zostawił jego pies.

Poznawali Irlandię

►

W 2011 roku Biblioteka
Publiczna w Twardogórze rozpoczęła nowy cykl
imprez „Poznajemy kraje
Unii Europejskiej". Dzieci
i młodzież poznawały „Zieloną Wyspę Irlandię - ludzi, kraj i kulturę". Impreza, która odbyła się 17 marca
w Dniu Św. Patryka - patrona Irlandii, została przygotowana we współpracy z
Nadiją Barańską nauczyciel-
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ką języka angielskiego w SP
w Goszczu. Już w lutym biblioteka ogłosiła regulamin
konkursu plastycznego dla
dzieci i młodzieży „Irlandia
oczami dziecka”. Wpłynęły 173 prace. W kategorii
przedszkolaków pierwszą
nagrodę otrzymał Mikołaj
Matusiak z Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej, wśród uczniów
klas I-III szkół podstawowych Kornelia Krajewska
z Ogniska Plastycznego
Atelier 43, zaś w kategorii
starszych klas podstawówek trzy pierwsze nagrody
zdobyli uczniowie jedynki:
Monika Jaśkiewicz, Hanna
Przybył i Jessica Domańska.
Pani Nadija przygotowała
dla zaproszonych laureatów

konkursu, ich opiekunów
i gości multimedialną prezentację o Irlandii. Była
w niej mowa o geografii
i historii kraju, języku irlandzkim, św. Patryku, skrzacie Leprikonie, symbolach
kraju, sławnych pisarzach,
aktorach i piosenkarzach
pochodzących z Irlandii
oraz tańcu irlandzkim. Po
prezentacji na uczestników
spotkania czekało jeszcze
wiele atrakcji. Kółko kuchcikowe prowadzone przez
Dorotę Banasiak-Franc upiekło irlandzkie chleby (jeden
z żurawiną, a drugi okrągły
z wyciętym na skórce irlandzkim krzyżem), a także
słodkie ciasto z cynamonem
i brązowym cukrem. Potem
wszyscy bawili się w układa-
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nie limeryków i śpiewali irlandzkie piosenki. Na koniec
imprezy swój taniec irlandzki zaprezentowały dziewczynki ze SP w Goszczu,
a także Irena Holovach, która
później zaprosiła chętne osoby z widowni do wspólnej
nauki tego radosnego tańca.
nr 3 (115) 2011

Siatkarskie zmagania
Memoriał im. Jana Kuliga w piłce siatkowej mężczyzn, w ramach
XXXIV Wrocławskiej Spartakiady
Rekreacyjnej, odbył się 2 kwietnia.
Wystartowało 8 drużyn. Oprócz gospodarzy - GOSiR-u Twardogóra, LZS-u
Twardogóra oraz TKKF-u Twardogóra zaprezentowały się: MPK Wrocław, Ognisko TKKF Spartakus Kąty
W-w, LZS Kąty W-w, Ognisko TKKF
Tramwajarz Wrocław i Ognisko TKKF
Bakałarz Środa Śląska. Uroczystego
otwarcia dokonał Alojzy Kulig - prezes
ogniska TKKF Błyskawica Twardogóra, wspominając o wieloletniej działalności sportowej w środowisku twardogórskim śp. Jana Kuliga. Zwyciężył
MPK Wrocław, a za nim uplasowali
się: GOSIR Twardogóra, TKKF Kąty
Wrocławskie, Tramwajarz Wrocław,
LZS Twardogóra, TKKF Środa Śląska.
W międzyczasie na jednym z boisk rozegrały ze sobą mecze TKKF Twardogóra i LZS Kąty Wrocławskie, którzy

Drużyna GOSiR Twardogóra zajęła II miejsce

wystąpili w oddzielnej kategorii „oldboy”. Wygrali gospodarze. Zwycięskie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez GOSIR.
Liga piłki siatkowej mężczyzn - zespołów trzyosobowych - odbyła się
7 marca w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze. Rozgrywki
trwały od grudnia systemem „każdy z

Nasi soliści najlepsi

►

XI Międzyszkolny Konkurs
Piosenki
Obcojęzycznej
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra odbył się 18 marca
w SP2. W przesłuchaniach
udział wzięło 52 uczestników z dziesięciu szkół powiatu oleśnickiego i milickiego.
Dominowały piosenki w języku angielskim. Uczniowie
z Twardogóry zajęli czołowe
miejsca w kategorii solistów,
zaś w kategorii zespołów
wygrali goście. Wyniki, soliści I-III: I - Milena Gawin,
SP1 w Twardogórze; II - Oliwia Lipińska, SP w Drołtowicach; III - Alicja Ciosek, SP w
Goszczu; wyróżnienie: Nikola

Bielecka, Zespół Szkół w Sośniach; zespoły I-III: I - ,,Shining Stars”, SP w Grabownie
Wielkim; II - ,,Bobons”, SP we
Wszechświętem; III - ,,Dragons”, SP w Grabownie Wielkim; soliści IV-VI: I - Natalia
Witiw, SP 2 w Twardogórze;
II - Julia Wira, SP 2 w Twardogórze; III - Agnieszka Cych,
SP 1 w Twardogórze; zespoły
IV-VI: I - Duet: Justyna Słaba,
Marta Obiegło, SP w Goszczu; II - Funky Girls, SP 2 w
Miliczu; III - Adrianna Marszałek, Dorota Mak, Bukowina Sycowska. Nagrody za
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach ufundował burmistrz Jan Dżugaj.

każdym” do dwóch wygranych setów.
Klasyfikacja końcowa: 1. Chupa -chups
(Smolis, Bednarski, M. Król, Rządkowski); 2. Konusy (J. Cholewa, K. Cholewa, P. Cholewa); 3. Farfocle (Pruski,
Sadowski, Górkowski); 4. Dostarczyciele Punktów (A. Król, Mazepa, Gląba); 5. Niepokonani (Kuc, Gąsior, Lis);
6. Okrężna.

►

W tym roku uczniowie z SP
2 odnieśli również liczne
sukcesy lingwistyczne w skali powiatu i kraju. Natalia Łotecka (kl. III b) zajęła I miejsce, duet Natalia Witiw (kl.
V a) i Julia Wira (kl. VI a) - III
miejsce, Natalia Witiw - wyróżnienie na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu.
Ponadto Julia Wira zdobyła wyróżnienie na II Powiatowym Konkursie Piosenki
Anglojęzycznej. Krystian
Gumuliński z kolei zdobył
tytuł II Najmłodszego Wicemistrza Ortografii Języka
Angielskiego w Powiatowym Konkursie Dyktanda.

„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania, do limitu dostępnych środków:
- 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” limit środków: 800 000,00 zł
- 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” limit środków: 500 000,00 zł
- operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi: „Małe projekty”, limit środków: 800 000,00 zł
Wnioski należy składać od 11.04.2011 do 29.04.2011r. bezpośrednio w biurze „Partnerstwa dla
Doliny Baryczy”, tymczasowa siedziba ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (stadion miejski w Miliczu) 56-300 Milicz od poniedziałku
do piątku w godz.: 09:00-16:00. Szczegółowe informacje: w biurze lub tel. 71 383 04 32, 509 203 385, e-mail partnerstwo@nasza.
barycz.pl., www.nasza.barycz.pl/konkursy, www.prow.dolnyslask.pl, www.prow.umww.pl.
„Partnerstwo dla Doliny Baryczy” udziela bezpłatnej informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku.
nr 3 (115) 2011
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Nagrodzeni przez marszałka

►

MLKS Echo Twardogóra, jak co
roku, dostrzegł marszałek, który 14
marca, podczas gali sportu młodzieżowego we Wrocławiu, nagrodził sekcję lekkiej atletyki prowadzoną przez
Pawła Olszańskiego i Waldemara
Czajkowskiego. Nagrodę osobiście
wręczał wicemarszałek Radosław Mołoń w obecności marszałka Rafała Jurkowlańca i wojewody, a jednocześnie
prezesa Dolnośląskiej Federacji Sportu
Aleksandra Marka Skorupy. Na sukces
ten największy wpływ miały wyniki
osiągnięte na arenach ogólnopolskiej
i międzywojewódzkiej. Działalność
klubu jest w stu procentach finansowana
z budżetu Gminy Twardogóra.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY
Przedsiębiorcy, którzy prowadzili
bądź prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra proszeni są o
pilny kontakt z ewidencją (pok. nr
6 w budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Twardogórze w godz. 7.30 -15.30
od pn-pt; tel. 71 399 22 37) i dostosowanie swoich wpisów do obowiązujących przepisów w tym zakresie,
bądź złożenie wniosku o wykreślenie
z ewidencji działalności gospodarczej
w związku z zaprzestaniem jej prowadzenia.

Czek na 3 tysiące złotych odebrał Paweł Olszański

Sukcesem kadetek Echa Twardogóra zakończył się 16. Memoriał im.
Józefa Krakowskiego w Siatkówce,
który został rozegrany w Sycowie.
Nasze zawodniczki w półfinale pokonały 2:1 Koliber Ostrzeszów, a
następnie w finale nie dały szans
Tygrysom Strzelin, zwyciężając je
identycznym stosunkiem setów. III

miejsce zajął Koliber Ostrzesztów,
IV - Rokita Brzeg Dolny, V - Piast Krotoszyn i VI - Jedynka Syców. Twardogórzanki, trenowane przez Karolinę
Walczak, wystąpiły w składzie: P. Bogusławska, A. Wasicka, A. Stępiń, K.
Krawczyk, A. Musiałowska, D. Orlińska, K. Koćwin, O. Promna, M. Cyner,
K. Okrotni, A. Ochędzian.

Powyższe informacje są niezbędne w
celu przeniesienia aktualnych danych
do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, która
wejdzie w życie od dnia 1 lipca 2011 r.
Powiat Oleśnicki oddał do użytku innowacyjny produkt pn.
Zintegrowany System Informacji Przestrzennej". Portal został
opracowany z myślą o mieszkańcach, turystach, przedsiębiorcach, inwestorach, pracownikach urzędów, a także służbach
i strażach odpowiedzialnych za
ład i bezpieczeństwo publiczne.
Ważnym elementem tego systemu, obok portali i geoportali,
jest również udostępnienie rejestrów publicznych i usług. W
specjalnie w tym celu stworzonej zakładce każdy z potencjal-

nych klientów Starostwa Powiatowego w Oleśnicy może, bez
wychodzenia z domu, pobrać
formularze wniosków m.in.: pozwoleń na budowę, rejestracji
dziennika budowy, o udzieleniu informacji o środowisku, z
zakresu gospodarki odpadami
oraz wypisu i wyrysu z ewidencji
gruntów. Każdy zainteresowany
może również wyszukać m.in.:
urzędy, szkoły, apteki, zabytki,
przystanki autobusowe, organizacje pozarządowe, spisy ulic,
mapy, ortofotomapy, nieruchomości, itp.

www.zsip.powiat-olesnicki.pl
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Uczą się ratować życie

►

Zajęcia profilaktyczne na temat
„Szanuj zdrowie - ratuj życie” dla
uczniów kl. VI, zaprezentowane przez
ratownika medycznego z Centrum
Profilaktyki i Edukacji „PROFED” z
Krakowa, odbyły się 31 marca w SP
nr 2. Oferta programowa składała się z
dwóch części. Pierwsza zawierała pokaz multimedialny dotyczący szkodliwości spożywania alkoholu, napojów
energetycznych, palenia tytoniu, używania dopalaczy i narkotyków. Druga
dotyczyła udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej i połączona była z po-

kazem oraz praktyczną nauką z udziałem uczniów.     Część praktyczna zajęć
pozwoliła uczniom poznać, w jaki sposób i w jakich sytuacjach należy udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej
poszkodowanemu. Uczniowie nabywali fachowych umiejętności z prawidłowego przeprowadzenia czynności
ratujących życie człowieka, tj. masażu
serca czy sztucznego oddychania. Dowiedzieli się również, jak niezwykle
istotną rzeczą, oprócz udzielenia pierwszej pomocy, jest też umiejętne zgłoszenie i przekazanie informacji o wypadku
dyspozytorowi. Prezentowane zajęcia
profilaktyczne posiadały dużą wartość
dydaktyczną i merytoryczną.
Klasa II e z Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Twardogórze wraz z wychowawczynią Bożeną Hołubką zaprasza
dzieci i młodzież na zajęcia z pierwszej pomocy. Zajęcia odbędą się w środę 27 kwietnia br. o godz. 16.00 w siedzibie Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze
przy ul. Wielkopolskiej 11.

Jedynka mistrzem powiatu

►

Mistrzostwa naszego powiatu w minipiłce siatkowej dziewcząt odbyły
się 16 marca w Goszczu. Zorganizował je GOSiR wraz z nauczycielami w-f
Zygmuntem Wydmuchem i Waldemarem Pelcem. Zwyciężyła SP nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze, przed
SP 4 w Oleśnicy, SP w Międzyborzu, SP
1w Sycowie i SP 7 w Oleśnicy. Triumfatorki, których opiekunką jest Agnieszka
Wira, występowały w składzie: Aleksandra Morka, Edyta Borzemska, Patrycja Bednarska, Maja Cynar, Martyna

Grzesiak i Adrianna Nowaczyk. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy, a trzy
pierwsze okazałe puchary.

Konkursowe sukcesy
gimnazjalistów

Od kilku miesięcy uczniowie Gimnazjum nr 1 w Twardogórze zmagają się
w dwóch prestiżowych konkursach:
„zDolny Ślązak” oraz Liga Naukowa.
Jest o co walczyć, bo nagrodą dla laureatów jest zwolnienie z humanistycznej lub przyrodniczo-matematycznej
części egzaminu gimnazjalnego.
30 marca w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego
we Wrocławiu odbyła się uroczysta
gala laureatów XI edycji konkursu
„zDolny Ślązak Gimnazjalista”. Nasi
Zdolni Ślązacy: Karolina Cieślik (cz.
humanistyczna), Krzysztof Legierski
(cz. matematyczno-fizyczna) i Łukasz
Wieloch (cz. humanistyczna) zostali nagrodzeni medalami. Od grudnia
2010 roku kilku gimnazjalistów zmaga
się w konkursie "Liga Naukowa". Do
etapu powiatowego części humanistycznej zakwalifikowała się drużyna w składzie: Karolina Cieślik (III d),
Krzysztof Cięciel (III b), Aleksandra
Kaszczyszyn (III d) i Bartłomiej Simura
(III d). Do etapu powiatowego części
matematycznej przeszli: Kamil Bronowicki (III d), Krzysztof Legierski (III d),
Przemysław Szymański (III d) i Łukasz
Wieloch (III d).

Śpiewali po angielsku

►

Konkurs piosenki anglojęzycznej dla
uczniów klas I-III odbył się 5 marca
w SP w Grabownie Wielkim. Imprezę
przygotowała Joanna Mazepa - nauczycielka języka angielskiego. Dzieci zaprezentowały 4 piosenki po angielsku. W
przerwach podczas prezentacji odbywał
się quiz dotyczący znajomości słownic-

twa z języka angielskiego, a także sprawdzający umiejętność słuchania ze zrozumieniem w języku obcym. Uczniowie
zaprezentowali także piosenki poznane
na lekcji języka angielskiego. Jury zdecydowało o przyznaniu dwóch pierwszych miejsc zespołom „Dragons” (kl. II)
i „Shining stars” (kl. III).

Kwalifikacja wojskowa 2011

W tym roku do kwalifikacji wojskowej powinni stawić się mężczyźni urodzeni
w 1992 r. i urodzeni w latach 1987 – 1991, którzy nie mają określonej zdolności do
czynnej służby wojskowej. Są też wzywane m.in. osoby, które podczas kwalifikacji
zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej oraz te, które
ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej. Dla mieszkańców naszej gminy kwalifikacja odbędzie się w Oleśnicy przy ulicy Słowackiego 10 w terminie 28 i 29 kwietnia oraz 9 maja 2011 r.
nr 3 (115) 2011
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Biblioteka Publiczna w Twardogórze, jako jedna z 15 placówek w kraju, wygrała udział w projekcie

Pokażą nasze mocne strony

►

Organizatorami projektu "Twoje
strony - Mocne strony" są: Projekt Społeczny 2012, zespół trenerów z Klubu Myśli Społecznej
Inicjatywy oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Cel to wypracowanie pozytywnego
obrazu miejsca zamieszkania, który mógłby stać się przesłanką dla
kształtowania polityki promocji regionu przez władze samorządowe. W
Twardogórze do realizacji projektu

Drzewo to nie słup
ogłoszeniowy
Spacerując wokół twardogórskich
drzew można sobie poczytać najrozmaitsze ogłoszenia poprzyczepiane do pni. Poza walorami
informacyjnymi, takie ogłoszenia
są wyjątkowo nieestetycznym elementem, niszczą drzewa, a przede
wszystkim, każdy kto je wiesza
może zostać ukarany mandatem,
zgodnie z Rozdziałem II ust. 2 pkt
4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Twardogóra, a także z Rozdziałem
2 art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
Nr 236 z 2005 r. poz. 2008 z późn.
zm.). Jednocześnie w regulaminie
jest zapis, że kto nie wykonuje
obowiązków w nim określonych
może zostać ukarany według zapisów kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenie - Rozdział
IX ust. 2 i 3. Ogłoszenia można wywieszać tylko w miejscach do tego
przeznaczonych, tj. na tablicach,
czy słupach ogłoszeniowych lub
na przestrzeni prywatnej, uzgodnionej z właścicielem.

przystąpili gimnazjaliści pod opieką
nauczycielki Doroty Siemaszko-Babij oraz dziewczęta z ZSP. Zadaniem
młodzieży będzie przygotowanie projektu/wizytówki okolicy, na wzór wysłanych w kosmos, na pokładach sond
należących do programu Voyager, zestawów informacji o Ziemi, na które
składały się zdjęcia i dźwięki, mające
stanowić rodzaj powitania dla obcych
cywilizacji. Koordynatorem projektu jest bibliotekarka Anna Rydzyk.

Czarny pas...i mistrzostwo Polski

Brzeg Dolny gościł elitę polskiego
taekwon-do. 2 kwietnia odbyło się
tam seminarium szkoleniowe dla 148
osób, które poprowadzili instruktorzy
z najwyższymi stopniami mistrzowskimi. Zwieńczeniem dnia był egzamin

na stopnie mistrzowskie,
podczas którego ćwicząca w Twardogórze Anna
Barańska zdobyła czarny
pas.
Następnego dnia 411
zawodników walczyło o
tytuły mistrzów Polski
taekwon-do. Twardogórę reprezentował Jakub
Kłosowski, który zdobył
1 miejsce w walce przerywanej. Jest to konkurencja
wymagająca
perfekcyjnego przygotowania technicznego, dlatego jego
zwycięstwo jest tym bardziej cenne.
Turniej w Brzegu był najmocniej obsadzoną imprezą od paru lat, o czym
świadczy duża ilość startujących zawodników.

„Skarb” w formie teatralnej
Wojciech Widłak, pisarz tworzący książki dla
dzieci, znany szczególnie dzięki serii o Panu
Kuleczce, gościł 1 kwietnia w filii bibliotecznej
w Grabownie Wielkim.
Gość zapoznał zebranych
ze swoim dorobkiem, a za
pomocą małej formy teatralnej przedstawił opowiadanie „Skarb” z książki
„Pan Kuleczka - Skrzydła”.
Dzieci były otwarte na
pytania zadawane przez

pisarza i razem z nim tworzyły książkę. Wiedziały,
że potrzebna jest kartka,
coś do pisania oraz tzw.
wena twórcza. W dalszej

części spotkania pisarz
posłużył się rekwizytami,
była maska z oryginalnymi włosami, co wzbudziło
wiele emocji.

WWW.EKO.TWARDOGORA.PL informuje o działaniach gminy w zakresie ochrony środowiska, o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi, o przeprowadzonych akcjach ekologicznych i imprezach. Zamieszczony jest tam również harmonogram wywozu odpadów i statystyki
dotyczące segregacji. Istnieje także możliwość adopcji psów znalezionych na terenie naszej gminy.
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FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” wynika z realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku. Wsparcie działań
szkoły zapewni projekt systemowy przewidziany do realizacji w ramach Poddziałania 9.1.2 POKL: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Działania projektu
są spójne i wzajemnie uzupełniające się z działaniami realizowanymi przez MEN.

►

Gmina Twardogóra złożyła wniosek aplikacyjny o środki finansowe
w wysokości 188.655 złotych (Szkoła Podstawowa Nr 1: 66.635,10 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 2: 58.475,70
zł, Szkoła Podstawowa w Goszczu
33.544,20 zł oraz Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim 30.000,- zł)
na realizację projektu systemowego
POKL pn. „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów kl.
I-III szkół podstawowych”. Program
współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej na poziomie 85%
oraz ze środków krajowych w wysokości 15% (nie jest wymagany wkład
własny gminy), a realizowany będzie
w okresie od 1 marca 2011 r. do 30
czerwca 2012 r.
Realizatorami programu są szkoły
podstawowe:
● Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze 33 dzieci, 240 godzin zajęć dodatkowych,
● Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana
Pawła II w Twardogórze - 135 dzieci, 784 godzin zajęć dodatkowych,
● Szkoła Podstawowa w Goszczu 41 dzieci, 420 godzin zajęć dodatkowych,

Biblioteka w sieci

Biblioteka Publiczna w Twardogórze informuje, że z nowym rokiem
powstała strona internetowa informująca o działalności tej placówki. Na stronie internetowej
www.biblioteka.twardogora.pl
można znaleźć ciekawostki o organizowanych konkursach, relacje z
imprez kulturalnych i edukacyjnych
wraz z galerią, regulaminy oraz
ogłoszenia. Strona jest w trakcie
realizacji i uzupełniania, ale już dziś
można ją odwiedzać i z wielu zakładek korzystać.

nr 3 (115) 2011

● Szkoła Podstawowa w Grabownie
Wielkim - 33 dzieci, 320 godzin zajęć dodatkowych.
W ramach projektu będą przeprowadzane dodatkowe zajęcia dla uczniów
kl. I-III, którzy zostali wytypowani na
podstawie ewaluacji, ocen, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i
obserwacji nauczyciela, takie jak:
● zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu,
● zajęcia dla dzieci z trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
● zajęcia logopedyczne dla dzieci z
zaburzeniami rozwoju mowy,
● zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
● gimnastyka korekcyjna dla dzieci z
wadami postawy,
● zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, plastycznie, muzycznie, z
języka angielskiego.
Zajęcia przeprowadzane będą przez

Realizacja grantu „Internetowe ABC
dla seniorów” w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze
już na półmetku. Seniorów w Filii
Bibliotecznej w Grabownie Wielkim
szkolił informatyk Ryszard Kałużny.
Szkolenie rozpoczęło się 7
marca br. i trwało przez kolejne trzy poniedziałki. Seniorzy zapoznani zostali na
poszczególnych zajęciach ze
sprzętem komputerowym,
jego oprogramowaniem, internetem, przeglądarkami

nauczycieli zatrudnionych w szkołach.
Ponadto, w ramach otrzymanych środków szkoły zostaną
wyposażone w materiały dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
przeprowadzenia zajęć na łączną kwotę 91.655 złotych, (w
tym komputery).
Zajęcia dodatkowe oraz doposażenie w poszczególnych szkołach
pozwoli na:
● udoskonalenie techniki czytania i pisania,
● przezwyciężenie
trudności
w zdobywaniu wiedzy poprzez
gry i zabawy,
● rozwinięcie zainteresowań
uczniów,
● pełną indywidualizację pracy
z uczniem,
● zmotywowanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
● wyrównanie szans uczniom
o mniejszych zdolnościach i predyspozycjach.

internetowymi, obsługą aparatu cyfrowego i obróbką zdjęć na komputerze. Ze szkoleń skorzystało 7 osób.
Ambitni seniorzy nadal ćwiczą, korzystając z komputerów dostępnych dla
wszystkich w bibliotece.

Sprawdź ważność dowodu osobistego!
Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze informuje, że
pierwsze plastikowe dowody osobiste, które wydano
w 2001 roku tracą ważność i należy je wymienić. Dokument jest ważny 10 lat. W przypadku osób, które
nie ukończyły 18 roku życia, jest to 5 lat. Osoby, które
ukończyły 65 rok życia otrzymały dowód osobisty na
czas nieoznaczony - dowód jest ciągle ważny.
Twardogórski Informator Samorządowy
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pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

14 maja (sobota) 2011 r. godz. 10.00
hala sportowo - widowiskowa
ul. Wrocławska 39

W turnieju mogą wziąć udział dzieci, młodzież
oraz dorośli z terenu miasta i gminy Twardogóra.
Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji lub mailowo:
ro.orlikowski@interia.pl
do 6 maja 2011 r.
szczegóły na
www.gosir.twardogora.pl

TOR
400 METROWY

Biegaj razem z nami
GOSiR zaprasza do udziału w akcji Cała Polska Biega. Trasę 3- lub 6-kilometrową, można pokonać biegiem, truchtem lub spacerując z kijkami.
W biegu udział może wziąć każdy. Nie liczy się miejsce, ani umiejętności,
tylko dobre chęci i zabawa. Dla pierwszych 200 osób przewidziany jest
pamiątkowy upominek, a dla najliczniejszej rodziny biorącej udział w biegu nagroda specjalna. Wśród uczestników zostaną wylosowane nagrody
dodatkowe. W programie: spotkanie z dietetykiem i instruktorem nordic
walking. Szczegółowe informacje w biurze instruktorów sportu GOSiR oraz
pod numerem telefonu 71 315 99 10.

15 maja, godz. 12.00

zbiórka przy hali sportowo - widowiskowej, zapisy do 12 maja

na stadionie

Tor jest ogólnodostępny i bezpłatny.
Dla dzieci zalecane są kaski ochronne

przy ul. Sportowej czynne:

pn-pt: 1600-2200
sob.: 1200-1800
ndz.: 1000-1200, 1300-1600
zajęcia z instruktorem

DNI TWARDOGÓRY 2010
Już od 12 lat Dni Twardogóry integrują lokalną społeczność. W tym roku,
w sobotę 2 lipca zagrają: Grzybowski
Band i Perfect, a w niedzielę 3 lipca
Majka Jeżowska, Sumptuastic i Brathanki. Na organizację tego święta ma
wpływ nie tylko przychylność Gminy, ale
również wsparcie Sponsorów. Zainteresowanych udziałem w sponsorowaniu

rower
łyżworolki
deskorolka

tego wyjątkowego wydarzenia prosimy
o kontakt z Sekretarz Miasta i Gminy
pod numerem telefonu 71 399 22 47.
Wpłat można dokonywać na konto:
Urząd Miasta i Gminy Twardogóra
Bank Spółdzielczy O/Twardogóra

46 9584 1047 2005 0500 0606 0003

1600-1900

poniedziałki - środy - piątki

zajęcia z instruktorem

Mieszkańcy gminy Twardogóra
mają nowy rejon nocnej i świątecznej pomocy medycznej.
Narodowy Fundusz Zdrowia od 1 marca 2011 roku zmienił miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej
opieki zdrowotnej w nocy i święta. Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki,
które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.
Kto może zgłosić się po nocną i świąteczną pomoc medyczną?
Każdy, kto nagle zachorował między godz. 18 a 8 lub w weekend
czy święto i sytuacja wskazuje na to, że czekanie na wizytę w
normalnych godzinach otwarcia przychodni może spowodować
pogorszenie się stanu zdrowia.

Jeśli w nocy, sobotę, niedzielę lub święta czujesz się źle
i potrzebujesz pomocy lekarskiej i nie jest to stan nagły
zagrażający zdrowiu lub życiu
to zgłoś się do ambulatorium:
POGOTOWIE RATUNKOWE
Milicz, ul. Grzybowa 1
albo zadzwoń pod nr tel. 507 15 19 22,
po konsultację lub by zamówić wizytę domową
W nagłych wypadkach dotyczących zagrożenia zdrowia
lub życia nadal dzwoń po pogotowie ratunkowe na
nr 999, które przyjedzie z Twardogóry lub Oleśnicy

Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy
i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy
medycznej w dowolnym miejscu. Szczegółowych informacji
udziela NFZ pod nr tel. 71 79 79 100 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8-16. Więcej informacji także na stronie internetowej NFZ: http://www.nfz-wroclaw.pl
Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.
Stany nagłe, bezpośrednio zagrażające życiu to między
innymi: utrata przytomności; zaburzenia świadomości;
drgawki; nagły, ostry ból w klatce piersiowej; zaburzenia
rytmu serca; nasilona duszność; nagły ostry ból brzucha;
uporczywe wymioty; gwałtownie postępujący poród;
ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność)
będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia
przez jadowite zwierzęta; zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami; rozległe oparzenia; udar cieplny;
wyziębienie organizmu; porażenie prądem; podtopienie
lub utonięcie; agresja spowodowana chorobą psychiczną; dokonana próba samobójcza; upadek z dużej wysokości; rozległa rana będąca efektem urazu; urazy kończyn
dolnych, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się.

