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Inwestycje

Kanalizacja w Moszycach i chodniki w Sądrożycach już prawie
na ukończeniu.
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Zostaliśmy laureatem

Twardogóra znalazła się w
rankingu samorządów dziennika
Rzeczpospolita w kategorii gmin
miejsko - wiejskich.
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W Bukowince, Chełstowie,
Grabownie Wielkim i Sosnówce
odbyły się festyny.
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Mamy mistrza kraju

W konkurencji pistolet sportowy
Grzegorz Trojanowicz zajął pierwsze miejsce.
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Pejzaże znad Skoryni

Biblioteka publiczna zaprasza na
wystawę 28 prac wykonanych
podczas pleneru malarskiego.
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turniej orlika

ABSOLUTORIUM PRZYZNANE
Rada Miejska w Twardogórze udzieliła burmistrzowi Janowi Dżugajowi absolutorium z wykonania budżetu za rok
2010 podczas X sesji, która odbyła się 29 czerwca.
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DNI TWARDOGÓRY 2011
Pogoda spłatała figla i największa
gwiazda Dni Twardogóry - zespół
Perfect, wyszedł na scenę przy
padającym deszczu i przenikliwym
zimnie. Nie odstraszyło to jednak
zagorzałych fanów kapeli, którzy
z różnych stron naszego regionu
tłumnie przybyli do Twardogóry.
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Rada Miejska w Twardogórze udzieliła burmistrzowi Janowi Dżugajowi absolutorium z wykonania
budżetu za rok 2010 podczas X sesji, która odbyła się 29 czerwca w świetlicy środowiskowej przy
ulicy Jagiełły. Za głosowało 12 radnych, wstrzymał się tylko Jerzy Skrzypiec.

Absolutorium przyznane

►

W trakcie sesji burmistrz
przedstawił sprawozdanie
z wykonania budżetu i podziękował radnym, swojemu zastępcy, pracownikom
urzędu, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkim, którzy
brali udział w tworzeniu i
realizacji ubiegłorocznego
budżetu.
– Te prawie 45 mln zł, które
wspólnie wydatkowaliśmy
w 2010 r., spowodowało, że
poziom świadczonych przez
nas usług publicznych był
lepszy niż w 2009 r. – ocenił
Jan Dżugaj i przyznał: – Najtrudniejsze dopiero przed
nami, gdyż standardy, jakie
sobie nakreśliliśmy, należą
do bardzo wysokich. Nie,
żebym się usprawiedliwiał,
gdyż co roku to powtarzam,
ale ta dodatnia dynamika
musi kiedyś tąpnąć – zakończył swe wystąpienie burmistrz.
– Po raz pierwszy w historii
naszej gminy plan dochodów
opiewał na 54 mln zł i został
zrealizowany w kwocie prawie 45 mln, z tego względu,
że część wydatków została
przeniesiona na rok bieżący.
Po raz pierwszy w historii na
inwestycje wydano ponad
20 mln zł – głos zabrał prze2

wodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Adamski, wyliczając, że dochody z majątku
gminy na 1 mieszkańca wyniosły 85 zł, a wydatki na 1
mieszkańca - 1500 zł. – Te
dwie cyfry to jest lustro naszej gminy – podkreślił.
Andrzej Moczulski, przewodniczący komisji rewizyjnej, przeczytał stanowisko
tego gremium w sprawie
sprawozdania finansowego,
ze szczególnym uwzględnieniem
zrealizowanych
wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do
wielkości
zaplanowanych
w budżecie.
I tak, budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą
39 154 755 zł, co stanowi 87
proc. planu. W przeliczeniu
na jednego mieszkańca daje
to kwotę 3 700 zł. Po stronie
wydatków budżet zamknął
się kwotą 44 808 861 zł, co
stanowi 83 proc. zakładanego planu. Na realizację inwestycji wydano 19 852 198 zł,
co stanowi 44,3 proc. ogółu
wydatków, a w przeliczeniu
na jednego mieszkańca daje
1524 zł. Gmina Twardogóra
pozyskała w 2010 r. dotacje
w wysokości 13 589 378 zł, z
czego 9 228 611 zł stanowiły
dotacje rozwojowe. Budżet

za 2010 r. kasowo zamknął
się wynikiem dodatnim
w wysokości 1 944 689 zł.
Andrzej Moczulski nie krył,
że rok 2010 był trudny
dla budżetu, jeżeli chodzi
o osiąganie zaplanowanych
założeń. Za niesprzyjające
czynniki uznał postępujący
kryzys finansowy, spadek
dochodów budżetu gminy
z tytułu podatków i opłat,
pogarszającą się sytuację
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.
Wymienił też najważniejsze
inwestycje i remonty, które
w roku 2010 zostały zrealizowane na terenie gminy.
Rozpoczęto trudne i ważne
zadania kanalizacyjne, wybudowano sieć kanalizacji
w Chełstowie, Chełstówku,
Sosnówce oraz części Drogoszowic, rozpoczęto budowę
kanalizacji w Sądrożycach
i pozostałej części Drogoszowic, kontynuowano inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej
i bezpieczeństwa na drogach, wybudowano drogę w
Goli Wielkiej, rondo w Twardogórze, wiele chodników,
zmodernizowano ulice. Znalazły się też środki na kulturę i rekreację - powstało
Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Chełstowie, zagospodaro-
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wano tereny wzdłuż Skoryni,
wybudowano salę gimnastyczną przy SP 1.
Na tej samej sesji dyrektor
Jan Świerad zapoznał radnych z ofertą wakacyjną
GOSiR-u. Poinformował, że
w czasie dwóch letnich miesięcy na terenie gminy przebywać będzie kilkuset sportowców z różnych miejsc
Polski. Będą to np.: tancerze, piłkarze ręczni Zagłębia Lubin, siatkarki Sokoła
Katowice, Gwardii Wrocław,
MOS-u Wrocław, piłkarze
nożni z Katowic, II-ligowi
koszykarze Śląska i kolarze
z Wrocławia. Wszyscy będą
korzystać z obiektów administrowanych przez GOSiR. Mało tego, część z nich
w sierpniu przyjmie Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Chełstowie.
Po udzieleniu burmistrzowi absolutorium podjęto
uchwały w sprawach zatwierdzenia planów pracy
na II półrocze br. komisji rewizyjnej, strategii i rozwoju
oraz budżetowo-finansowej.
Wcześniej przyjęto sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz
Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy za 2010 rok.

INWESTYCJE

INWESTYCJE

● W Sądrożycach i Sosnówce odbyły się zebrania sołeckie w związku
z oddaną do eksploatacji kanalizacją. Mieszkańcy mogą przyłączać
się do wybudowanej kanalizacji,
jednak przed tym należy zgłosić się
w Urzędzie Miasta i Gminy w Referacie Infrastruktury Technicznej
(pok. nr 23) w celu uzyskania technicznych warunków podłączenia kanalizacji do posesji.
● Prace przy budowie chodników
w Sądrożycach przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończenie inwestycji planowane jest na
koniec sierpnia. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły z Namysłowa buduje chodnik za
425 056 zł. Na realizację inwestycji gmina otrzyma dofinansowanie
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007 – 2013 w kwocie 257 695 zł.

Nowa droga i chodniki przy ulicy Bukowej

komisyjny odbiór prac wykonanych
w ul. Bukowej i Kasztanowej. Firma
Kan-Wod Jana Pawlaka z Twardogóry ułożyła kanalizację deszczową
i wykonała nawierzchnię ulic i chodniki z kostki betonowej. Całkowity
koszt wyniósł 799 598,10 zł.
● Odbywają się spotkania mieszkańców sołectw z projektantem, który
opracowuje dokumentację projektową budowy kanalizacji sanitarnej
dla sołectw: Goszcz, Grabowno
Wielkie, Grabowno Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska, Domasławice, Łazisko i Drągów.
● Duże tempo prac można zauważyć przy realizowanej inwestycji
w Moszycach. Kanalizacja sanitarna
i deszczowa została już wybudowana, trwają prace przy przyłączach
i kanalikach oraz prace drogowe.
Zgodnie z umową, budowa powinna zakończyć się w październiku, jednak wykonawca szacuje, że
w połowie września rozpocznie prace bitumiczne. Oznacza to, że do
końca września mieszkańcy Moszyc
będą mieli nową drogę i chodniki.
Inwestycję wykonuje firma Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna za
3 818 843,22 zł.

Chodniki w Sądrożycach

● Kolejne drogi na osiedlu za stadionem w Twardogórze mają utwardzoną nawierzchnię. 8 lipca nastąpił

● Kolejna duża inwestycja rozpocznie
się na przełomie sierpnia i września. Mowa o przebudowie drogi
przy ulicy Wrocławskiej. Na odcinku

1 350 m od ronda do przejazdu kolejowego spółka Gembiak-Mikstacki
z Krotoszyna wykona prace związane z modernizacją nawierzchni
jezdni i chodników. Całkowitej przebudowie ulegnie natomiast skrzyżowanie ul. Sosnowej, Leśnej i Wrocławskiej, gdzie powstanie kolejne
rondo. W ramach bezpieczeństwa
zostanie zmieniony układ geometryczny ul. Leśnej i Trzebnickiej. Na
dalszym odcinku aż do przejazdu
kolejowego droga zostanie poszerzona do szerokości 6,5 m, gdzie zostaną usunięte kolidujące drzewa.
Od ronda do przejazdu kolejowego
budowane będą obustronne chodniki wraz z jednostronną ścieżką
rowerową. W okolicach skrzyżowania z ul. Stefana Batorego zostanie
zbudowana zatoka autobusowa.
Termin realizacji przebudowy to 15
listopada 2011 r. Inwestycję zlecił
Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy. Koszt inwestycji to 4 284 993,09
zł przy współfinansowaniu naszej
gminy w kwocie 300 000 zł.
● Gotowy jest już projekt budowy
drogi w Olszówce, a kolejne trzy
są w trakcie realizacji: projekt drogi między ul. Oleśnicką a drogą
wojewódzką 448 ( przez tartak)
oraz dróg dojazdowych do stawów
w Drogoszowicach. W trakcie opracowywania jest również dokumentacja przebudowy targowiska miejskiego.

Inwestycja w Moszycach
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Twardogóra uplasowała się na 60. miejscu w tegorocznej edycji rankingu samorządów dziennika
Rzeczpospolita w kategorii gmin miejsko - wiejskich. Jako jedyna z terenu powiatu oleśnickiego.

Awansowaliśmy aż o 28 miejsc
To skok aż o 28 oczek w porównaniu
do roku 2009. W sumie otrzymaliśmy
43,91 punktów, za sytuację finansową
- 31 i za zarządzanie 12,91.
Tegoroczny ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy z
nich obejmował wyłonienie samorządów, które w najlepszy sposób zarzą-

M-GOPS informuje

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Twardogórze przypomina, że wnioski na nowy okres zasiłkowy z tytułu świadczeń funduszu
alimentacyjnego należy składać od 1
sierpnia br., natomiast na zasiłki rodzinne od 1 września br.
• Od 1 stycznia 2012 r. prawo do dodatku z tytułu urodzenia dziecka jak
również jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka ponownie
uzależnione będzie od przedstawienia
przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała
pod opieką medyczną nie później niż
od 10 tygodnia ciąży do porodu.
• Osoby ubiegające się o świadczenia
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zamiast obecnie wymaganych zaświadczeń dotyczących
określonych okoliczności, od których
uzależnione jest nabycie prawa do
wnioskowanych świadczeń mogą
składać stosowne oświadczenia.
Oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4

dzały finansami w latach 2007 - 2010
i jednocześnie najwięcej w tym czasie
inwestowały. W tym etapie poddano
analizie dane z Ministerstwa Finansów
dotyczące wszystkich samorządów w
Polsce (punktowane były m. in.: dynamika wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
wartość środków UE w przeliczeniu na
jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów,
nadwyżkę operacyjną w stosunku do
dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na
jednego mieszkańca, transport i łączność oraz ochronę środowiska).
Do drugiego etapu zostały zakwalifikowane 564 samorządy, które były
zobowiązane wypełnić specjalną ankietę, dzięki której kapituła konkursu
mogła wybrać zwycięzców. W kapitule
rankingu zasiedli: prof. dr hab. Michał
Kulesza - współtwórca reformy samorządowej w Polsce, Andrzej Popławski dyrektor Biura Związku Miast Polskich,
Dariusz Daniluk - p. o. prezesa Banku

Gospodarstwa Krajowego, Adam Kowalewski - prezes rady nadzorczej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Paweł Tomczak - dyrektor Biura Związku
Gmin Wiejskich RP, Hanna Majszczyk
- podsekretarz stanu w Ministerstwie
Finansów, Zbigniew Berdychowski
- współzałożyciel Instytutu Studiów
Wschodnich, Marceli Niezgoda - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Łukasz Korycki redaktor Rankingu Samorządów, Anna
Cieślak-Wróblewska - redaktor Rzeczpospolitej. Wyróżnienia laureatom
wręczał prof. dr hab. Jerzy Buzek - przewodniczący Parlamentu Europejskiego
oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. W rankingu brano
pod uwagę 20 wskaźników. Najwięcej
do zyskania (lub stracenia) miały samorządy w takich dziedzinach, jak: wzrost
inwestycji (w sumie do zdobycia jest 10
pkt), wartość środków UE w przeliczeniu na mieszkańca (10 pkt), dynamika
dochodów własnych (10 pkt), poziom
zadłużenia (10 pkt), współpraca z organizacjami pozarządowymi (10 pkt) czy
liczba nowych firm i bezrobocie (razem
9 pkt).

Szukaj grobów w internecie
Jeżeli szukasz miejsca
pochówku swoich krewnych, użyj szybkiej wyszukiwarki, dzięki której
zobaczysz grób na mapie, zdjęcie nagrobka
i plan sektora. Jesteś
daleko? Opłać przez internet miejsce na cmentarzu i zapal wirtualny
znicz. Tak działa program
GROBO NET 2.2 przygotowany dla cmentarzy
komunalnych w Twardogórze i Goszczu. Linki do
wyszukiwarek zostały zamieszczone na stronie internetowej: www.zgkim.
twardogora.pl. lub bezpośrednio: www.polskie-cmentarze.com/twardogora
i www.polskie-cmentarze.com/goszcz. Wyszukiwarka grobów GROBO
NET 2.2 umożliwia poprzez Internet odnalezienie miejsca pochowanej

osoby zmarłej. Odbywa
się to za pomocą „szczegółowego formularza”.
Należy wpisać do niego
jedno lub kilka kryteriów
wyszukiwania takich jak:
imię, nazwisko, datę urodzenia, data śmierci, lokalizacja grobu (sektor, rząd,
numer grobu). Oprócz
podstawowych informacji takich jak imię, nazwisko, data urodzenia, data
śmierci, wyświetlona jest
także fotografia nagrobka oraz mapa cmentarza,
z wyróżnionym sektorem,
ułatwiająca odnalezienie
wybranego grobu. Mapkę
dojścia do danego grobu można wydrukować.
Dodatkowo program
umożliwia: zapalenie
wirtualnego znicza, dokonanie opłaty za miejsce na cmentarzu drogą
internetową, możliwość
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sprawdzenia, kto jeszcze
jest pochowany w danym
grobie, możliwość zgłoszenia błędu w wyszukiwarce. Wyszukiwarka
GROBO NET 2.2 na bieżąco informuje użytkowników odwiedzających
stronę o obchodzonych
w danym dniu rocznicach
urodzin i śmierci osób
pochowanych na danym
cmentarzu oraz posiada
możliwość zamieszczania
bieżących wykazów nekrologów.
nr 6 (118) 2011

Kanalizacja to najwygodniejszy sposób odprowadzania ścieków
Informujemy, że, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującego na terenie gminy Twardogóra
„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra”,
na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 12 miesięcy, licząc
od dnia przekazania jej do eksploatacji.
Z powyższego obowiązku zwolnieni są
jedynie właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania
określone obowiązującymi przepisami

prawa. Właściciele w/w nieruchomości
powinni zgłosić ten fakt pisemnie do
Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze,
(ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra), załączając do informacji kserokopię
dokumentu potwierdzającego wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków
(np. pomiar geodezyjny powykonawczy). Właściciele nieruchomości, którzy
użytkują szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo)
do momentu przyłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek udokumentować wywóz ścieków
poprzez okazanie umowy podpisanej

Podpowiadamy jak i gdzie uzyskać zezwolenie na wycięcie drzew/krzewów:
miejsce
załatwienia
sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze, Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska, ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 3, w godz. 7.30-15.30, tel.
71 399 22 41, e-mail: zielen@twardogora.pl

wymagane
dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
(druk do pobrania w pokoju nr 10 Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze)

wymagane
załączniki:

» Tytuł prawny władania nieruchomością (aktualny wypis z księgi wieczystej, w przypadku jego braku inny dokument potwierdzający prawo własności, wieczystego użytkowania lub dzierżawy gruntu) lub numer księgi wieczystej,
» Mapę lub plan sytuacyjny z naniesionymi do wycięcia drzewami/krzewami,
» W przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem nieruchomości należy
dołączyć pisemną zgodę właściciela,
» W przypadku gdy drzewa/krzewy rosną w granicy lub przy granicy i nie ma możliwości
ustalenia przebiegu granicy w terenie, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela
sąsiedniej nieruchomości.

sposób załatwienia sprawy:

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze,
BIURO OBSŁUGI PETENTA, pokój nr 10

opłaty:

Złożenie wniosku wraz z załącznikami oraz wydanie decyzji są bezpłatne.

tryb udzielenia
odpowiedzi:

Decyzja

termin:

30-60 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja wysłana pocztą lub odbiór osobisty.

tryb
odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w
terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

podstawa
prawna:

» Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami).
» Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat dla poszczególnych
rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

uwagi:

» Czynności w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy mogą być
rozpatrywane na wniosek mieszkańców,
» Czynności w odniesieniu do nieruchomości na których prowadzona jest działalność
gospodarcza zwolnione są z opłat skarbowych lecz ponoszą koszty związane z wycinką
drzew przewidziane w ustawie.

pouczenie:

W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów wnioskodawca
zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie usunięcie braków w terminie 7 dni spowoduje pozostawienie
wniosku bez rozpoznania.

ważne:

Są sytuacje, gdy zezwolenie nie jest wymagane. Dzieje się tak przy wycinaniu drzew:
» w lasach;
» owocowych, jeżeli te nie rosną na terenie nieruchomości wpisanej
do rejestru zabytków albo w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody;
» na plantacjach drzew i krzewów;
» których wiek nie przekracza dziesięciu lat;
» usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
» usuwanych z międzywala (na podstawie decyzji właściwych służb);
» które utrudniają działalność kolei lub stanowią przeszkody lotnicze (także
decyzje wyda właściwy organ);
» usuwanych (również na podstawie decyzji właściwego organu) ze względu
na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych.
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z podmiotem uprawnionym do świadczenia tego typu usług oraz dowodów
uiszczenia opłat (faktury) za wywóz
ścieków, za okres dwóch lat. Ilość wywiezionych ścieków komunalnych musi
być zgodna z ilością zużytej wody według wskazania wodomierza. Różnica
w ilości zużytej wody oraz wywiezionych ścieków komunalnych świadczy
o niewłaściwym postępowaniu ze ściekami. Każdy, kto postępuje ze ściekami
w sposób niezgodny z obowiązującymi
przepisami prawa, naraża się na postępowanie w ramach którego może zostać nałożona na niego kara grzywny.
Uwaga: Na terenie gminy Twardogóra
jedynym podmiotem uprawnionym do
prowadzenia działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
jest Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Twardogórze.

Wskażmy
pominiki przyrody
Aby ocalić od zapomnienia formy
przyrody ożywionej cenne pod
względem przyrodniczym, władze
miasta zwracają się do mieszkańców z prośbą o zgłoszenie starych
pojedynczych drzew, grupy drzew
oraz zabytkowych alei, które
w ich ocenie kwalifikują się do miana „pomnika przyrody”. Wspólnie wskażmy sędziwe i okazałych
rozmiarów drzewa znajdujące się
w naszej gminie. Sprawmy,
żeby Twardogóra
kojarzyła się
od dziś
także
z nimi!

Informacje można przekazać:
osobiście: Urząd Miasta i Gminy,
ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra, pokój nr 3, w godz. 7.30-15.30,
telefonicznie pod numerem telefonu:
(71) 399 22 41, elektronicznie
na e-mail: zielen@twardogora.pl
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Zawiodła aura,
Pogoda spłatała nam figla i największa
gwiazda Dni Twardogóry - zespół Perfect,
wyszedł na scenę przy padającym deszczu
i przenikliwym zimnie. Temperatura spadła
do 13 stopni. Nie odstraszyło to jednak najbardziej zagorzałych fanów kapeli, którzy
z różnych stron naszego regionu tłumnie
przybyli na plac OSP przy ul. Kopernika.
I nie zawiedli się, gdyż Perfect dał tak energetyczny koncert, że już po pierwszych jego
dźwiękach wszystkim zrobiło się ciepło.
Przynajmniej na duszy.
Grzegorz Markowski (śpiew), Dariusz Kozakiewicz (gitara), Jacek Krzaklewski (gitara),
Piotr Szkudelski (perkusja) i Piotr Urbanek
(bas) byli na scenie przez prawie 1,5 godz.
i w tym czasie wykonali 14 utworów. Zaczęli
od „A kysz biała mysz”, „Po co?” i „Idź precz”,
po którym to utworze Grzegorz Markowski
przywitał się z publicznością. – Trochę dziś
zimno, więc trochę jest do bani, ale jesteśmy
razem. Macie świetnego burmistrza, to perfekcyjny facet – powtórzył i przedstawił swoich kolegów z zespołu. „Raz po raz” i „Hej,
ty” to kolejne dwie piosenki z nowej płyty
XXX. Później już było wszystko to, co od dawna znamy i lubimy, a więc „Wyspa, drzewo,
zamek”, „Kołysanka dla nieznajomej”, „Autobiografia”, „Opanuj się”, „Ale w koło jest
wesoło”, czy „Chcemy być sobą”. Powalającą
moc miał w sobie instrumentalny kawałek,
w którym główne role zagrali: gitarzysta, a
zarazem kompozytor Dariusz Kozakiewicz
oraz bębniarz Piotr Szkudelski. Na bis muzycy wykonali „Niepokonanych” i niezniszczalną „Ewkę”.
Druga gwiazda soboty, choć nie aż tak jasna jak Markowski i spółka, wystąpiła przed
Perfectem. Mowa o Jarosławie Grzybowskim, byłym perkusiście Golec uOrkiestry
i jego nowym projekcie Grzybowski Band.
Przy brzmieniach trąbek, puzonu i saksofonu można było odnieść wrażenie, że oto leci
soundtrack z kultowego filmu „Blues Brothers”. Urocze wokalistki zaśpiewały m.in.
„Kocham Cię a Ty?”, „Czule śpiewam dla Ciebie” i „We mgle biały ptak”.
Drugiego dnia niebiosa zlitowały się
i aura była już bardziej przyjazna do muzycznego świętowania. Zrobiło się trochę cieplej,
a i deszcz po południu przestał padać, choć
jeszcze rano lało jak z cebra.
Pierwsza gwiazda, czyli Majka Jeżowska,
na powitanie zaśpiewała „Wszystkie dzieci
nasze są”, a potem na scenę zaprosiła maluchy wraz z rodzicami, którzy brali udział
w tanecznych konkursach. Dla najlepszych
miała nagrody w postaci swoich płyt. Po raz
kolejny okazało się, że przeboje, takie jak
„Najpiękniejsza w klasie”, „Od rana mam dobry humor” czy „Na plaży” doskonale znają
mali, ale też dorośli.

ale dopisała widownia

Od lat nucone przez wielu piosenki ma
w swoim repertuarze również druga gwiazda święta, czyli Sumptuastic. Ola Ziora, Asia
Iwanowska i Andrzej Janusz zaśpiewali większość z nich, jednak najcieplej przyjęta została popularna „Kołysanka”. Ponadto można
było usłyszeć „Bez ciemności nie ma snów”,
„Niepotrzebni”, „Dopóki jesteś”, „Utracony”
czy „Za jeden uśmiech twój”. Ciekawostkę
stanowi fakt, że przez dziesięć lat w Sumptuastic śpiewała Iza Tarka - obecnie mieszkanka pobliskiego Sycowa.
Na finał w góralskie klimaty przeniosły
wszystkich Brathanki, których nowa wokalistka Agnieszka Dyk to laureatka telewizyjnej Szansy na Sukces. Coraz częściej powtarzają się jednak głosy, że Halinki Mlynkowej
nikt nie jest w stanie zastąpić. Publiczność w
Twardogórze ciepło przyjęła jednak Agnieszkę, wielokroć głośno skandując jej imię.
Brathanki wykonały wszystko to, czego mogliśmy się po nich spodziewać, czyli takie perełki jak m.in. „Siebie dam po ślubie”, „Czerwone korale” i „W kinie, w Lublinie kochaj
mnie”. Zaprezentowali też kilka utworów z
najnowszej płyty, która niebawem znajdzie
się na sklepowych półkach. Były to utwory
Skaldów we własnych aranżacjach, m.in.
„Ktoś mnie pokochał” czy „Króliczek”. Warto przypomnieć, że w wykonaniu samych
Skaldów te same utwory mieliśmy okazję
wysłuchać na żywo w 2002 r. W oryginalnym
wykonaniu zabrzmiały o niebo ciekawiej.
A wracając do nieba, ponieważ przez
niemal całą sobotę lał się z niego deszcz, zagadnęliśmy burmistrza, czy aby zanadto nie
popsuł mu humoru na te wakacje. – Koncert
Perfectu był super, widownia dopisała, więc
czego można chcieć więcej – odpowiedział
Jan Dżugaj i zażartował: – Niektórzy mówią,
że nawet gdybyśmy urządzali Dni Twardogóry w Afryce, to by też padało.
Po zejściu ze sceny Brathanków zajął ją burmistrz, by oficjalnie zakończyć Dni Twardogóry 2011. Po chwili, tradycyjnie już, niebo
rozświetliły słupy sztucznych ogni.
fotorelacja z Dni Twardogóry na stronie www.twardogora.pl

Imprezy towarzyszące Dniom Twardogóry
» Uczta dla oczu i uszu
Owacjami na stojąco i dwukrotnym bisem zakończył się występ mezzosopranistki Danuty Nowak-Połczyńskiej, jaki
dała 1 lipca w kościele św. Trójcy. Koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” odzwierciedlił niepowtarzalny głos artystki

i kunszt towarzyszących jej muzykówJanusza Piątkowskiego i Henryka Łukaszewskiego, grających na pianinie, akordeonie i klarnecie. Nic więc dziwnego,
że melomani wypełnili świątynię do
ostatniego miejsca. Śpiewaczka przypomniała piosenki-przeboje z repertuaru
Hanki Ordonówny, Marleny Dietrich
oraz niezapomnianej Edith Piaf. Zmieniając stroje kreowała za każdym razem
wizerunek prezentowanej piosenkarki.
Prowadzący koncert Ewa Łysek i Józef
Gąbka przypomnieli w kilku słowach
biografie słynnych artystek. Słuchacze
zgodnie stwierdzili, że była to wspaniała
uczta dla oczu i uszu.
Na bis Danuta Nowak-Połczyńska wykonała po francusku piosenkę Edith Piaf
„Non je Ne regrette rien” („Nie żałuję
niczego”). Panie i panowie, którzy przybyli tego dnia do kościółka, również nie
żałowali. Organizatorem było Stowarzyszenie Viva Art, a koncert sfinansowała
gmina.
» Turniej siatkówki plażowej
Wystartowało 12 par mężczyzn i 8 par
kobiet. Mężczyźni: 1. Ziemba Marcin,
Krupa Marcin - Wrocław, 2.Rządkowski
Dominik, Cholewa Kamil - Twardogóra, 3. Lewkowicz Krzysztof, Brzóstowicz
Piotr - Wrocław, 4. Smolis Andrzej,
Kuc Michał - Twardogóra, 5-6. Orczyk
Maciej, Czech Paweł- Oleśnica; Król
Stanisław, Poneta Mateusz - Oleśnica,
7-8. Szewczyszyn Piotr, Lewykun Sławomir - Oleśnica; Pernak Dawid, Hnatów Gracjan – Twardogóra. Kobiety:
1.Teodorczyk Dorota, Rajewicz Karolina
- Wrocław, 2. Ciszewska Ewa, Olszewska Ewa - Wrocław, 3. Stempin Anna,
Musiałowska Anna - Twardogóra, 4.
Bielecka Ewa, Walczak Karolina- Twar8

dogóra, 5-6. Tesznar Daria, Urbańska
Aleksandra - Twardogóra; Woźniak
Aleksandra, Michalkiewicz Iga - Oborniki Śląskie, 7-8. Bernacka Klaudia, Lizak
Jessika - Twardogóra; Król Aleksandra,
Szymańska Karolina – Twardogóra.
» Zawody w jeździe na łyżworolkach
Dzieci do lat 14: I – Nowaczyk Ada –
1:14 min; II – Wronka Julia – 1:18 min;
III – Kędra Oliwia – 1: 25 min; IV – Sijka
Kasia – 1:35 min; V – Grabarski Patryk
– 1:46 min; VI – Federyszyn Paulina –
2:41. Powyżej lat 15: I – Gaber Daria
– 1:10 min; II – Jędryczko Małgorzata –
1:11 min; II – Federyszyn Patrycja – 1:11
min; III - Kinasz Mieczysław – 1:12.

» Sośnie, AC Pajace i Sodziarze
najlepsi na Orliku
Po przeprowadzonych w ulewnym
deszczu rozgrywkach szkół podstawowych ostateczny układ tabeli wyglądał
następująco: 1. Sośnie I, 2. Cieszyn, 3.
Real Twardogóra, 4. Zjednoczenie Osiedle, 5. Sośnie II. Tego samego dnia swój
turniej rozegrali piłkarze nożni w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wyniki: 1. AC Pajace, 2. Tyczki,
3. FC Atomówki, 4. FC Cieniasy, 5. FC
Albatrosy. Do turnieju osób dorosłych
zgłosiło się 12 drużyn: Orlik, Sodziarze,
Kozaki, Chirurdzy, Goszcz, Drink Team,
Jazda, Kokosy, Niepokonani, Bezrobotni, Pomarańczowi. Wyniki: 1. Sodziarze,
2. Pomarańczowi, 3. Goszcz.

» Lotnik – Wiwa 1:2
W pierwszej połowie meczu o mistrzostwo Twardogóry Lotnik prowadził jedną bramką, zaś w drugiej połowie Wiwa
Goszcz odwzajemniła się dwoma golami.
Lotnik: Jarząb Przemysław, Dzikowski
Grzegorz, Malinowski Radosław, Starczewski Karol, Balas Kamil (kapitan), Rusiecki Zbigniew, Karga Dariusz, Stępień
Łukasz, Lizak Maciej, Fronczyk Adam,
Grzesiak Julian, Witiw Tomasz, Reszel
Szymon, Grabowski Marcin, Myśliwiec
Rafał, Jasek Michał, Kubacki Mariusz,
Uba Mateusz, Urban Przemysław, Diakowski Przemysław, Trzciński Krzysztof.
Wiwa: Kaźmierczak Tomasz, Okoń Maciej, Flis Arkadiusz, Sitek Tomasz, Dudek Łukasz, Miziniak Tomasz, Anders
Szymon, Moskwa Mateusz, Lesiewicz
Wojciech, Nowak Łukasz, Gąska Jakub,
Stefaniak Łukasz, Schubert Dominik,
Sttek Przemysław, Kodyra Jacek, Wojciechowski Michał.

» Zmagania tenisistów
Do turnieju tenisa ziemnego zgłosiło się
8 drużyn deblowych. Wyniki: 1. Jerzy
Bernacki - Tomasz Krasicki, 2. Sławomir
Obiegło - Zbigniew Olszański, 3. Zyg-

 Bukowinka

Rozegrany został mecz piłki
nożnej pomiędzy drużynami z Grabowna Wielkiego,
Siekierowic oraz Bukowinki.
Główną nagrodą był puchar
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Przy szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim zorganizowany został festyn
rodzinny.
Gospodarzem
i zarówno organizatorem był

były inne atrakcje. Wystąpił
miejscowy zespół Grabowianie, którego opiekunem
jest Robert Orlikowski. Grabowianie przedstawili swój
repertuar, w którym znalazły
się znane piosenki zagrzewające wszystkich uczestników
do wspólnego biesiadowania. Od godziny 20 wieczór
umilał zespół, przy którym
dorośli mogli wykazać się
umiejętnościami tanecznymi.

sołtys Adam Bednarski wraz
z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Podczas imprezy przygotowano dla dzieci i młodzieży
szereg gier i konkursów takich jak: rzut do celu, skoki na
skakance, zwinnościowe tory

 Sosnówka
W festynie rekreacyjnym
zorganizowanym na placu
zabaw aktywnie spędzały czas dzieci, które miały
możliwość uczestniczenia
w grach i zabawach prowadzonych przez instruktorów

przeszkód, strzały do bramki. Rozegrany został mecz
piłkarski pomiędzy dziećmi
uczestniczącymi w festynie.
Blok sportowo-rekreacyjny
poprowadzili: Karolina Walczak i Wojciech Ryzakiewicz.
Dla każdego uczestnika przygotowane zostały nagrody w
zależności od zajętego miejsca. W festynie wzięło udział
27 dzieci. Największą atrakcją dla nich była dmuchana
zjeżdżalnia, zabawy na batucie czy basen z piłeczkami.
Dla dorosłych przygotowane

sportu GOSiR. Odbyły się
takie konkurencje jak: tor
przeszkód, rzut kółkiem, ringo do celu, noszenie wody
łyżkami, skoki kangurów,
murarz, itp. W grach i zabawach wzięło udział 22 dzieci. Wielką niespodziankę
sprawili im również strażacy,
przyjeżdżając do Sosnówki swoim pięknym wozem
strażackim pokazując sprzęt
na wyposażeniu wozu bojowego oraz demonstrując możliwości samochodu
w akcji gaśniczej.

towała gorący poczęstunek
dla dzieci. Od godziny 20 rozpoczęła się już dalsza część
festynu, tym razem z udziałem dorosłych. Do późnych
godzin wieczornych do tańca
przygrywał zespół muzyczny.

 Grabowno Wielkie

oraz beczka piwa. Po zaciętej
walce pierwsze miejsce zajęła drużyna z Grabowna Wielkiego, drugie Siekierowice,a
trzecie przypadło drużynie
gospodarzy. Dzieci mogły korzystać za darmo z dmuchanych atrakcji oraz trampoliny.
Kolejną atrakcją były gry i zabawy przeprowadzone przez
instruktorów GOSiR-u. Były
to m.in. przebijanie balonów,
zabawa w murarza, czołganie
pod poprzeczką, rzut ringo
do hula-hop. W grach i zabawach wzięło udział 32 dzieci.

 Chełstów

Na boisku przy Centrum Inicjatyw Wiejskich odbył się
festyn rodzinny. zorganizowany przez sołtys Elżbietę
Gorzelańczyk przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Była to inicjatywa
mająca na celu szeroko rozumianą integrację rodzin z

munt Kuczyński - Witold Szydełko.
Przeprowadzony również został turniej
tenisa ziemnego w kategorii juniorów.
Po przeprowadzonych rozgrywkach
ostateczne miejsca zajęły poszczególne
pary: 1. T. Pyrkowski - M. Wieczorek, 2.
Ł. Lis - M. Kuc, 3. I.Wilk - T. Witiw
Twardogórski Informator Samorządowy

sołectw. Mimo niesprzyjającej pogody, która przywitała uczestników opadami
deszczu, pierwsi na festyn
przybyli najmłodsi. Mogli korzystać z bezpłatnych atrakcji
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przygotowanych specjalnie
dla nich. Największym zainteresowaniem cieszyła się
dmuchana zjeżdżalnia. Dzieci skakały na trampolinie
i bawiły się w basenie z dmuchanym kulkami. W międzyczasie instruktorzy GOSiR-u
przygotowali blok rekreacyjno- sportowy, w którym mogły zmierzyć się zarówno
dzieci szkół podstawowych,
jak i gimnazjum. Dla każdego,
kto brał udział w zmaganiach
sportowych przygotowane
były nagrody. W zabawach
wzięło łącznie udział 30 dzieci. Konkurencje stanowiły:
ringo, strzały na bramkę, tor
przeszkód z wykorzystaniem
piłek do skakania, kijów unihokejowych i przyborów dodatkowych. Nad poprawnym
przebiegiem tych konkurencji czuwały: Dorota Banasiak-Franc i Karolina Walczak. Po
wyczerpujących zmaganiach
sportowych sołtys przygo-
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Po ponad sześciu latach od
powstania, klub strzelecki
Feniks Twardogóra ma swojego mistrza kraju.

Mamy mistrza Polski

Srebro i brąz dla naszych lekkoatletów
Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Płocku, która odbywała
się w dniach 22-24 lipca, dwóch zawodników Echa Twardogóra wróciło
z medalami. Najlepszy wynik osiągnął
Bartosz Ławniczak. Uczeń miejscowego
ZSP stoczył pasjonującą walkę w rzucie

Bartosz Ławniczak - pierwszy z lewej

Grzegorz Trojanowicz

Na odbywających się w dniach 24-26
czerwca w Bydgoszczy Mistrzostwach
Polski Grupy Powszechnej w strzelaniach kulowych i pneumatycznych
zawodnik tego klubu Grzegorz Trojanowicz odniósł wspaniały sukces.
W konkurencji pistolet sportowy pokonał prawie stu konkurentów i zajął
pierwsze miejsce. Oprócz Trojanowicza
miejsce w finale wywalczył jeszcze Liviu
Pecican w dwóch konkurencjach karabinowych. Jednak tego dnia nie miał
tyle szczęścia, co kolega klubowy i nie
udało mu się wywalczyć miejsca na podium.
Wyniki zawodników Feniksa: Pistolet sportowy 30 strzałów: 1. Grzegorz Trojanowicz - 285
punktów + 100,8 finał; 26. Mirosław Marszałek - 278; 54. Ryszard Babula - 269. Pistolet
pneumatyczny - 40 strzałów: 14. Grzegorz
Trojanowicz - 367; 58. Mirosław Marszałek 339. Karabin dowolny - 3 x 20 strzałów: 5. Liviu Pecican - 488 + 74,5 finał. Karabin dowolny - 40 strzałów leżąc: 7. Liviu Pecican - 388 +
86,7 finał; 13. Marek Bernacki - 377. Pistolet
centralnego zapłonu - 30 strzałów: 27. Mirosław Marszałek - 271. Pistolet dowolny - 40
strzałów: 11. Grzegorz Trojanowicz - 343.

oszczepem z finalistą tegorocznych mistrzostw świata Kacprem Oleszczukiem
- reprezentantem Polski z KS Polonia
Pasłęk. Awans do finału zapewniła mu
odległość 60,84 m. W rozgrywce decydującej o podium pierwszym rzutem na
odległość 63,24 m objął prowadzenie,
ale w następnej serii spadł na trzecie
miejsce. W czwartej, wynikiem 69,95
m, poprawił aż o 5 m rekord życiowy
i ustanowił nowy rekord województwa
dolnośląskiego. Wyszedł na prowadzenie, lecz w piątej serii o 28 cm przerzucił
go faworyt tej konkurencji. Za to widowisko Bartek został nagrodzony przez
kolegów i koleżanki z reprezentacji
wojewódzkiej najmocniejszymi brawami. Drugim reprezentantem Twardogóry, który sprawił miłą niespodziankę, był Kacper Schubert - absolwent
Gimnazjum nr 1 w Twardogórze, a od
września uczeń LO w Sycowie. Kacper
w pierwszym dniu startował w biegu na
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400 m ppł, w którym ustanowił rekord
życiowy (56,99 s) i dostał się do finału
B (miejsca 9-16). W następnym dniu
zrezygnował z walki na tym dystansie,
aby skoncentrować się na swojej koronnej konkurencji – biegu na 110 m ppł.
Wygrał bieg eliminacyjny, ustanawiając
nowy rekord życiowy (14,35 s), a w finale zajął III miejsce z wynikiem 14,22
s. Dobry wynik uzyskała Joanna Olszańska w biegu na 400 m ppł. Asi nie brak
talentu, ale poważny upadek na trzy
tygodnie przed zawodami pokrzyżował
jej plany szkoleniowe. Podkręcone kolano i rany uniemożliwiły normalny trening. W eliminacjach niewiele zabrakło
do finału A (miejsca 1-8). Na otarcie łez
wygrała finał B i zajęła 9. miejsce z wynikiem 65,03 - lepszym od 5. zawodniczki
finału A. Ostatniego dnia wystartowała
jeszcze na krótszym dystansie – 100 m
ppł, zajmując 16. pozycję. Na Olimpiadzie, która ma status mistrzostw Polski,
startował młodszy brat Asi - Szymon. W
skoku o tyczce pokonał wysokość 3,20
m i uplasował się na 21 miejscu. – Rodzeństwo mieszka w Drągowie i podobnie jak Bartek, który pochodzi Goszcza,
pokazuje, że odległość w drodze na
trening nie jest przeszkodą w osiąganiu
sukcesów – mówią opiekunowie twardogórskich lekkoatletów Waldemar
Czajkowski i Paweł Olszański.

„Partnerstwo dla
Doliny Baryczy” informuje o
możliwości składania za
pośrednictwem
Stowarzyszenia wniosków o dofinansowanie środka 4.1.
Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji
polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy
rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Termin składania
wniosków: 30.07.2011r.
- 30.09.2011r. Informacji
udziela: Biuro „Partner-

stwa dla Doliny Baryczy” z
siedzibą w Miliczu, tymczasowa siedziba ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (stadion miejski w Miliczu), tel.
71 383 04 32 lub 509 203
385, e-mail partnerstwo@
nasza.barycz.pl. Informacje dotyczące naboru dostępne są również
na stronie internetowej
www.nasza.barycz.pl/konkursy/Leader PO RYBY, w
biurze Stowarzyszenia,
a także w siedzibie oraz
na stronach: www.prow.
dolnyslask.pl oraz www.
prow.umww.pl. „Partnerstwo" udziela bezpłatnej informacji i pomocy
w przygotowaniu wniosku.

Zręczne ręce

Wystawę haftów krzyżykowych Lidii Szmajdy można oglądać w filii
bibliotecznej w Grabownie Wielkim. Jest to kolejna ekspozycja z
cyklu „Zręczne ręce”. Piękne, wielkoformatowe, haftowane obrazy
pani Lidii można podziwiać do końca wakacji.

Pejzaże znad Skoryni

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Twardogórze zaprasza do oglądania wystawy „Pejzaże znad Skoryni”,

która jest pokłosiem pleneru
malarskiego, jaki placówka ta zorganizowała, wraz
ze swoimi koalicjantami, w
czerwcu na ścieżce spacerowo-rekreacyjnej przy kościółku poewangelickim. Na
wystawie można obejrzeć 28
prac wykonanych ołówkiem,
węglem, kredkami glinianymi i akwarelowymi, farbami
plakatowymi i akrylowymi,
przez osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Wystawie prac
plastycznych towarzyszy
wystawa fotografii przedstawiająca uczestników
pleneru. Wystawę można
oglądać do połowy września
w godzinach pracy biblioteki.

Już po raz jedenasty dzieci z naszej gminy w wieku od 8 do 15
lat wyjechały na dwutygodniowe kolonie nad morze. 40-osobowa grupa wypoczywała w
ośrodku kolonijno - wczasowym
w Mrzeżynie. W to samo miejsce wyjechali na wypoczynek
oraz treningi muzyczne uczestnicy Twardogórskiej Orkiestry
Dętej, którzy skorzystali z siedmiodniowego turnusu kolonijnego. Wyjazdy zorganizowane
i sfinansowane zostały przez
gminę Twardogóra. Wypoczywali również koloniści, którym
wyjazd zorganizował Caritas Parafialny do Przedborowa. Przejazd sfinansowała gmina.

Kacper Schubert - pierwszy z prawej

Polskie kadetki, z twardogórzanką Karoliną Szymańską (MKLS Echo Twardogóra/
SMS PZPS Sosnowiec) w składzie, uzyskały
awans do mistrzostw świata w Turcji. Trenerem klubowym Karoliny jest Jan Świerad
a trenerem kadry: Andrzej Peć.

Sprawdzian samodzielności
Grupa dzieci i młodzieży z Twardogóry
uczestniczyła w lipcu, w obozie taekwon-do, który po raz drugi odbył się w Ustroniu
Morskim. Uczestnicy szlifowali swój kunszt
na dwóch treningach dziennie. Wszyscy
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uczestnicy pozytywnie zaliczyli egzamin
na kolejne stopnie, co dobrze świadczy o
zaangażowaniu i determinacji ćwiczących.
Wyjazd był sprawdzianem samodzielności
dla najmłodszych. Zajęcia w Twardogórze
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rozpoczną się już we wrześniu a odbywać
się będą w hali sportowej przy SP 1, ul. Św.
Jadwigi 7, we wtorki i piątki: grupa przedszkolna - 16.45, grupa dzieci - 17.30 oraz
grupa młodzieży i dorosłych - 18.30.
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Dan David - rumuński artysta
plastyk
specjalizujący się w pisaniu ikon,
gościć będzie w Twardogórze
w dniach 17 - 25.09. W tym
czasie jego prace wystawione
będą w kościele pw. św. Trójcy
przy ul. Wielkopolskiej. Wystawę uwieńczy chóru Oktoich przy Cerkwi Prawosławnej
pw. św. Cyryla i Metodego
z Wrocławia. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Viva
Art z Twardogóry w ramach
realizacji zadania publicznego
finansowanego przez gminę
Twardogóra. Szczegółowe informacje można znaleźć na
stronie internetowej Stowarzyszenia www.vivaart.kao.pl
i plakatach.

Wypoczywali nad morzem

Nasza Karolina piąta w Europie
Zwycięstwo nad Słowacją 3:0 (26:24,
25:11, 25:15) w ostatnim meczu mistrzostw Europy kadetek dało polskim
siatkarkom piąte miejsce w imprezie. Choć
szkoda straconej szansy na medal, występ
w Ankarze i tak jest najlepszym od 10 lat.

Artysta z Rumunii
w Twardogórze

Dbają o bezpieczeństwo

Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim przystąpiła do konkursu „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo”.
15 czerwca komisja konkursowa dokonała analizy
wniosków nadesłanych przez szkoły. Do konkursu o
certyfikat „Szkoła Dbająca o Bezpieczeństwo” zgłosiło się 107 szkół. O nadaniu certyfikatu decydowały:
efektywność działań wykazana poprzez porównawcze
wyniki ankiet diagnozujących stan bezpieczeństwa w
szkole; ocena szkolnego programu bezpieczeństwa,
nr 6 (118) 2011

uwzględniającego wyniki diagnozy wstępnej, analiza
wypadkowości, zakres i formy edukacji społeczno-prawnej, zakres współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkoły. Szkoła Podstawowa w Grabownie
Wielkim uplasowała się na 10 miejscu. 20 czerwca we
Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów laureatom konkursu. Dyrektor szkoły Renata
Szmajek otrzymała listy gratulacyjne od wicewojewody Ilony Antoniszyn-Klik i posłanki Ewy Wolak.
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Otwarte zawody

strzeleckie

o puchar Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra

04.09.2011
godz. 11:00

XXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

IV etap Małego Wyścigu Pokoju

03.09.2011

Stadion sportowy przy ul. Sportowej, start pierwszej kategorii: godz. 11.00,
zakończenie zawodów, wręczenie nagród: godz.14.30, regulamin dostępny na stronie:
www.gosir.twardogora.pl

8.00 - 14.00 - Zawody wędkarskie
15.00 - Otwarcie - wręczenie nagród
15.30 - Twardogórska Orkiestra Dęta
15.50 - GRABOWIANIE
16.15 - IMPULS
16.40 - RUDERA

18.00 - GRUPA ROGALA

koncerty zespołów

festyn rodzinny

karabin dowolny

grupy: rekreacyjna (junior, senior),
samorządowa, powszechna

Memoriał im. Jana Kuliga
Finał turnieju
tenisa ziemnego par

17 września 2011 r.
kąpielisko miejskie
przy ulicy Długiej

strzelnica przy ulicy Lipowej

10.09.2011, ul. Grunwaldzka

W programie także: blok sportowo - rekreacyjny,
atrakcje dla dzieci oraz jarmark ekologiczny

impreza organizowana
w ramach obchodów

Zapisy na zawody wędkarskie: tel. 603 133 654 - Andrzej Galert lub sekretariat GOSIR - 71 315
99 10. Losowanie stanowisk i zapoznanie z regulaminem na miejscu. Obowiązkowe wyposażenie: wędka spławikowa, miarka, pojemnik na ryby, podbierak (zawody trwają po 1,5 godz.;
kategorie: dzieci 8-12 l, młodzież 13-17 l, seniorzy).
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szczegółowe informacje oraz regulamin biegu dostępne na stronie: www.gosir.twardogora.pl

Już niebawem w Twardogórze
zagości koszykówka mężczyzn
i kobiet na wysokim poziomie!
Szczegóły wkrótce.

ELIMINACJE GMINNE
07.09.2011 - g. 15:00
chłopcy 10-11 lat
09.09.2011 - g. 15:00
chłopcy 12-13 lat
12.09.2011 - g. 15:00
dziewczęta 10-11 lat
12.09.2011 - g. 15:00
dziewczęta 12-13 lat
animator:
Janusz Dwornikowski
tel. 697 948 684

poniedziałek - piątek
14:00 - 17:00
sobota
9:00 - 14:00
Ratuszowa 13a, 56-416 Twardogóra
tel./fax 71 315 04 25

