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Wieniec z Sądrożyc najładniejszy w powiecie

Twardogóra podjęła się w tym roku roli organizatora gminno-powiatowego święta plonu. I, zgodnie z opinią wielu mieszkańców, wywiązała się z niej znakomicie.
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Przystanek autobusowy przy PKP
Od drugiego tygodnia września, przystanek autobusowy
funkcjonuje przy Placu Kolejowym w Twardogórze zamiast
dotychczasowego, zlokalizowanego przy Placu Targowym.
Powyższa zmiana podyktowana jest realizowanymi robotami
budowlanymi związanymi z przebudową skrzyżowania dróg
w pobliżu komisariatu policji na skrzyżowanie typu rondo.
Jednym z docelowych wariantów branych pod uwagę jest
ulokowanie na stałe przystanku komunikacji samochodowej
w tym miejscu. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zaplanujmy budżet
na 2014 r.

Pierwszy dzwonek

4 października 2013 r.
upływa termin składania
wniosków rzeczowych oraz wniosków o dofinansowanie zadań statutowych dotyczących budżetu Gminy
Twardogóra na rok 2014 przez: mieszkańców gminy, radnych, komisje stałe
Rady Miejskiej, podmioty publiczne,
podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.

1504 dzieci wraz ze 126
nauczycielami rozpoczęło nowy rok szkolny. Z tej
okazji w naszych placówkach
oświatowych odbyły się
uroczyste apele.
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Pogoda dopisała

Słońce sprzyjało Gminnemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji
w organizacji wakacyjnych
imprez na terenie gminy.
Odbyło się ich 53, w których
udział wzięło około 1350
str. 8
uczestników.
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VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
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XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny

o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze

71 zawodników wzięło
udział w zawodach strzeleckich o puchar burmistrza
Twardogóry, które odbyły
się 24 sierpnia na strzelnicy
miejskiej przy ulicy Lipowej.
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oraz z zajęć prowadzonych przez GOSiR
skorzystało w tym czasie 23 658 osób.
I tak, kąpielisko – 17 343, zgrupowania
sportowe – 692/4726 osobodni, Orlik –
3 600, imprezy rekreacyjne - 1350, pozostałe zajęcia – 713.

Pierwsza po wakacjach sesja rady miejskiej odbyła się 12 września. Nową twarzą wśród przybyłych gości był świeżo
wybrany sołtys Goli Wielkiej Łukasz
Witkowski, zaś nowym-starym radnym,
który zastąpił Stanisława Adamskiego,
był Andrzej Hnat z Chełstowa. Ten drugi
złożył ślubowanie, a następnie odebrał
zaświadczenie o wyborze od przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Ireny Dulik.

Niemcy u nas
Po omówieniu tego zagadnienia burmistrz skupił się na inwestycjach i remontach, jakie twardogórski samorząd
zamierza dokończyć w roku bieżącym lub
przyszłym, a o których szerzej piszemy
w innym miejscu tego Informatora. Nie
krył, że największą bolączką komunikacyjną, a zarazem ogromnym wyzwaniem
dla Twardogóry, jest dziś ruch ciężarowy
w części ul. Ratuszowej. Szef gminy zwrócił także uwagę na pewien ewenement:
Jakie wykonanie budżetu?
zakres I kanalizacji sanitarnej dla wsi DąRealizacja budżetu w I półroczu 2013 browa wykonywała firma z... Niemiec.
r. przebiegała prawidłowo. Na plan – Wiele się można było od niej nauczyć
41.910.771,91 zł dochody zostały wyko- – przyznał.
nane w 45,69%, co daje 19.149.639,42 zł,
natomiast wydatki na plan 45.147.181,91 Chciałabym, a boję się
zł zostały zrealizowane w 30,23%, tj. Za największy mankament gospodarki finansowej gminy, na który ta
w kwocie 13.646.906,10 zł.
– Na planowane saldo -3 236.410,00 osią- nie ma żadnego wpływu, Jan Dżugaj
gnęliśmy nadwyżkę kasową w wysokości uznał nieudolne finansowanie oświaty
5.502.733,32 zł. Jest to dość złudne, gdyż w zakresie szkolnictwa podstawowego
w trakcie realizacji są kontrakty inwesty- i gimnazjalnego. – Państwo powinno pocyjne, których płatności za chwilę skon- móc samorządom rozwiązać tę kwestię,
sumują te środki, które dziś tak okazale a zachowuje się jak bohaterka piosenki
wyglądają – sprecyzował burmistrz Jan „Chciałabym, a boję się”. Gminy oczekują
Dżugaj, informując, że gmina skorzysta pewnych rozwiązań prawnych odciążająz prawa emisji obligacji komunalnych, cych ich budżety, a państwo twierdzi, że
aby zbilansować swój budżet na koniec nie potrafią się gospodarzyć dotacjami,
2013. Najprawdopodobniej skredytuje jakie otrzymują. Nie narzekałem i nadal
się na poziomie 2 000 000 zł, czyli zgodnie nie zamierzam tego robić, chciałem tylko
z tym, co wcześniej uchwaliła rada. – Cały zwrócić uwagę, że w najbliższym czasie
czas musimy być czujni i zdyscyplinowa- musimy znaleźć około 0.5 mln zł na poni, musimy potrafić szukać zewnętrznych krycie kosztów związanych z wynagroźródeł dofinansowania, a potem umieć dzeniami dla nauczycieli.
z nich korzystać – burmistrz wyciągnął
wnioski, by za chwilę podkreślić: – Nie 23 658 osób
zalegamy żadnej podległej nam jedno- Dyrektor GOSiR-u Jan Świerad mówił
stce, ani innym konsumentom środków o realizacji programu „Wakacje 2013”,
publicznych z budżetu gminy Twardogó- o którym także szeroko piszemy w tym
ra. Wszystkie nasze zobowiązania wobec numerze. Ogółem ze wszystkich gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych
nich są regulowane na bieżąco.
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Sprawniej i taniej
Sporą, jak nie największą, część ostatniej
sesji zajęło sprawozdanie z nowego systemu gospodarki odpadami. Dla przypomnienia, gmina Twardogóra zdecydowała się nie wyłaniać podmiotu z zewnątrz
i zadanie to wykonuje samodzielnie
poprzez rodzimy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Może w ten
sposób korzystać z jego sprawdzonych
pracowników, cennego sprzętu, wieloletniego doświadczenia i znajomości terenu, co jest bardzo istotne.
Od lipca, a więc od początku funkcjonowania nowego systemu, do urzędu spłynęło ponad 4200 deklaracji. Z miasta nie
złożyło ich około 70 właścicieli lokali zamieszkałych, a z terenów wiejskich około
190. Jeżeli chodzi o lokale niezamieszkałe, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, to z miasta brakuje około 100
deklaracji, a z terenów wiejskich około
70. Jeżeli monity nie przyniosą efektu, to
ci, którzy deklaracji nie złożą, będą płacić
więcej, jak za odpady zmieszane. W tym
miejscu kłania się sprzeczność prawna,
polegająca na tym, że segregowanie, według ustawy, jest przecież naszym obowiązkiem i wyższa opłata bynajmniej od
niego nie zwalnia.
O plusach samodzielnego realizowania
ustawy mówił wiceburmistrz Jan Bernacki. – Największy walor jest taki, że
możemy działać elastycznie, czyli gdy realne koszty się zmniejszą, to odczujemy
je także my, a w przypadku wyboru firmy
zewnętrznej koszty te byłyby stałe. Innymi słowy, jeśliby mieszkańcy zwiększyli
segregację, to oszczędności z tego tytułu
poniosłaby wyłącznie firma obsługująca
– wyjaśnił.
Sama obsługa nowego systemu (bez administracji i windykacji) do tej pory kosztuje gminę około 130 000 zł miesięcznie. W lipcu wpłynęło około 160 000 zł
od mieszkańców, a w sierpniu około
148 000 zł.
Wskaźnik ustawowy odpadów segregowanych na ten rok wynosi 12 proc., zaś
docelowo, do 2020 r., ma wzrosnąć do
50 proc. Gmina Twardogóra po sierpniu
uzyskała 17 proc.
Aby zdopingować i zmobilizować mieszkańców do dokładniejszej segregacji,
urzędnicy będą losowo ich kontrolować.
– Przyjrzymy się odpadom zmieszanym –
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tłumaczy Jan Bernacki.
Rośnie ilość posegregowanych odpadów.
W lipcu tego roku było ich 32 t, rok wcześniej 31 t, ale już sierpniu – aż 40 t, a poprzednio 30 t.
Jak wiadomo, śmieci z gminy Twardogóra muszą jeździć do oddalonej o ponad
100 km Rudnej Wielkiej, gdzie znajduje
się przypisana ustawowo, choć wcale nie
najbliższa, Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Tam opłata wynosi 400 zł za 1 tonę
i najprawdopodobniej jest najwyższa w
Polsce (w Ostrowie Wlkp. wynosi 247 zł).
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że kwota 400 zł w Rudnej
jest zawyżona tylko o 10 zł, ale co innego
mówią ekonomiści, eksperci i praktycy
w tej branży. Otóż według nich, do doskonałej, wręcz książkowej, obsługi gmin
przez RIPOK wystarczy kwota 300 zł za
1 tonę odpadów zmieszanych.
W sumie przekazywanie odpadów do RIPOK-u w Rudnej to dla gminy miesięczny
koszt około 70 000 zł. Będzie mniejszy,
gdy zwiększy się segregowalność. I na
tym właśnie polega ta elastyczność.
Wypowiedź swego zastępcy skonkludował Jan Dżugaj. – Dziś o ilości i strukturze odpadów mamy wiedzę z każdego
miesiąca, ba, nawet z każdego gospodarstwa. Czy warto było się o to bić? Chyba
tak. Jesteśmy przekonani, że samodzielnie możemy działać sprawniej i jak najtaniej dla naszych mieszkańców – powtó-

ru podatków w drodze inkasa oraz
rzył.
Głos zabrał również Mieczysław Kowal- ustalenia opłaty od posiadania psów
ski, przewodniczący komisji strategii w związku ze zmianą sołtysa w sołeci rozwoju. – Postawa państwa ma się twie Gola Wielka;
nijak do konstytucyjnej zasady pomoc- ▪ złożenia wniosku o dofinansowanie
niczości – ocenił, zapewniając, że wielu projektu pn.: „Przebudowa miejskiej
mieszkańców jest dumnych z tego, że ich oczyszczalni ścieków przy ul. Lipowej
gmina samodzielnie podjęła się tema- w Twardogórze”;
tu odbioru i wywozu opadów i że w ten ▪ ustanowienie Placu Kolejowego
sposób nie pozwoliła sobie zburzyć bu- w Twardogórze drogą gminną;
dowanego przez kilka lat systemu, który ▪ zmiany wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
tak sprawnie funkcjonuje do dziś.
komunalnymi składanej przez właściPrzerwa na chleb
ciela nieruchomości oraz terminu jej
Ponieważ Twardogóra była niedawno składania;
gospodarzem gminno-powiatowych do- ▪ wymagań jakie powinien spełniać
żynek, jeszcze przed podejmowaniem przedsiębiorca ubiegający się o uzyuchwał przewodniczący Andrzej Obiegło skanie zezwolenia na prowadzenie
ogłosił krótką przerwę, w trakcie której działalności w zakresie opróżniawszyscy częstowali się chlebem z tego- nia zbiorników bezodpływowych
rocznych plonów. Ze swojskim smalcem i transportu nieczystości ciekłych albo
smakował naprawdę wybornie.
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami bądź w zakresie proCzas na uchwały
wadzenia schroniska dla bezdomnych
Podjęte uchwały dotyczyły:
zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzę▪ udzielenia pomocy rzeczowej dla Wo- cych i ich części, spalarni zwłok zwiejewództwa Dolnośląskiego w związku rzęcych.
z budową ronda przy komisariacie ▪ powołania komisji inwentaryzacyjnej
w Twardogórze;
ds. komunalizacji mienia.
▪ zmiany wieloletniej prognozy finanso- Treść uchwał jest dostępna w internewej oraz budżetu gminy na rok 2013; cie w Biuletynie Informacji Publicznej
▪ emisji obligacji komunalnych na kwo- pod adresem bip.twardogora.pl po
tę 2 mln zł oraz zasad ich zbywania, wybraniu opcji menu: Prawo lokalne/
nabywania i wykupu;
Uchwały Rady Miejskiej w Twardogó▪ zmiany uchwał dotyczących pobo- rze.

●INWESTYCJE
● Teren w Chełstowie prawie gotowy

INWESTYCJE

nej oraz rozbiórka istniejących chodników. Zakończenie ronda
planowane jest w połowie listopada. Inwestycja realizowana jest
10 września rozpoczęły się czynności odbiorowe inwestycji pod
przy udziale środków Województwa Dolnośląskiego w kwocie
nazwą "Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Inicjatyw
1 185 000 zł, środków powiatu oleśnickiego w wysokości
Wiejskich w Chełstowie". Z uwagi na usterki, które wykonaw375 000 zł oraz gminy Twardogóra 874 000 zł.
ca Zakład Usługowo-Budowlany z Pieczyska k/Wieruszowa zadeklarował się usunąć, odbiór końcowy kontynuowany będzie ● Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej
Przedsiębiorstwo Usługowe Ekolas zgłosiło gotowość odbioru
24 września. Koszt inwestycji to 396 143,31 zł, z czego 80 proc.
kolejnych etapów robót. Wykonane zostały już ścieżki o nakosztów kwalifikowanych (do kwoty 140 471 zł) stanowi dofiwierzchni mineralnej i drewnianej od mostka przy ulicy Krzywej
nansowanie z PROW na lata 2007 - 2013.
do nasypu kolejowego, schody terenowe, uregulowano koryto
cieku wodnego, wybudowano drewniane wiaty i przygotowano
miejsce do gry w siatkówkę plażową (3 boiska). Realizacja inwestycji dobiega już końca. Wykonawcy pozostały do zamontowania tablice informacyjne, ławki, kosze oraz mostek i schody
w okolicy nasypu kolejowego łączące ścieżkę z istniejącym ciągiem komunikacyjnym. Termin zakończenia budowy przewidziany jest na 30 września. Inwestycję realizuje Przedsiębiorstwo
Usługowe Ekolas za 628 203,60 zł, w tym dofinansowanie stanowi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

● Rondo w budowie

Rozpoczęły się prace przy budowie ronda u zbiegu ulic Wojska
Polskiego, 1-go Maja, Poznańskiej i Placu Targowego. Na czas
prowadzonych robót została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Całkowite zamknięcie skrzyżowania przewidziane jest tylko na czas układania nowego asfaltu. Wykonawca, ● rozbudowa obiektu lekkoatletycznego
Podbudowy betonowe zostały wykonane i odebrane. Rozpoczął
firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna przesadziła już część
się montaż nawierzchni poliuretanowych na bieżni oraz układadrzew i krzewów w inne, wskazane przez inwestora miejsca,
na jest trawa z rolki na boisku wielofunkcyjnym. Zainstalowano
a część wycięła. Trwa układanie kanalizacji deszczowej i sanitar-
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●PRZETARGI

także system automatycznego nawadniania części trawiastych.
cie dachowe na głównej części budynku "jedynki". Z uwagi na
Rozbudowa obiektu lekkoatletycznego powinna zakończyć się
konieczność zapewnienia lepszych warunków termoizolacji re20 września. Modernizacja obiektu będzie kosztować
mont został wykonany przy wykorzystaniu styro-papy. Prace
682 434,34 zł a dofinansowana jest w wysokości 340 000 zł
wykonała firma ZPHU Andrzej Chmura z Twardogóry za 68 tys. zł
z programu „Dolny Śląsk dla królowej sportu” oraz 225 000 zł ● Dąbrowa kanalizowana
z Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju InfrastrukWykonawcy, realizujący pierwszy i drugi etap kanalizacji w Dątury Sportowej.
browie, zgłosili gotowość inwestycji do obioru końcowego.

PRZETARGI

Wybrana została najkorzystniejsza
oferta przetargowa na usługi dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Twardogóra do szkół i placówek
szkolno - wychowawczych w roku szkolnym 2013-2014. Usługi realizuje firma
PIOTRANS Piotr Kubicz z Wrocławia,
która zaoferowała cenę brutto za dzień
dowozu w wysokości 306 zł.

NIERUCHOMOŚĆ
NA SPRZEDAŻ

● Nowa droga

Trwa procedura przetargowa dotycząca wyboru wykonawcy,
który wykona 2,5 km odcinek nawierzchni asfaltowej na drodze
gruntowej relacji Twardogóra - Dąbrowa (od wiaduktu przy ulicy Stolarskiej do wyjazdu na drogę asfaltową w Dąbrowie koło
krzyża oraz wylotu z ulicy Stolarskiej na drogę powiatową przy
rozwidleniu ul. Wrocławskiej w kierunku Grabowna Wielkiego
i Dąbrowy). W przetargu zostały złożone dwie oferty.

cena wywoławcza netto:

440 900 zł

Nieruchomość zabudowana w Łazisku, dz. nr 5/2 AM 1 o powierzchni 4300 m2,
zabudowana budynkiem po byłej szkole o powierzchni użytkowej 576,56 m2
oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 33,17 m2
Przetarg odbędzie się 8 października, o godz. 12.00, w sali nr 19 Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze, wadium 44 090 zł płatne do 04.10.2013.

● Akacjowa przebudowana

● Droga "tartaczna"

Wykonawca rozpoczął korytowanie drogi „tartacznej”. Zamontowane zostały krawężniki i rolki odwadniające. Odbyły się także
próby szczelności kanału deszczowego. Spółdzielnia Rzemieślnicza z Ząbkowic Śląskich realizuje inwestycję za 950 670,88 zł.
Inwestycja współfinansowana jest z Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówki) w wysokości
475 335 zł oraz w kwocie 10 000 zł z budżetu powiatu oleśnickiego. Zakończenie planowane jest na koniec września.

2 września odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą
"Budowa i przebudowa ulicy Akacjowej wraz z infrastrukturą
techniczną na osiedlu mieszkaniowym w Twardogórze". Wykonano tam kanalizację deszczową, ułożono nawierzchnie drogi
i chodników z kostki betonowej oraz zamontowano znaki drogowe. Wykonawcą robót była firma Kan-Wod. Ten etap inwestycji
kosztował 929.118,35 zł. Drugi etap, który zakończył się w lipcu, dotyczył montażu oświetlenia drogowego, które kosztowało
119 268,13 zł. Wykonawcą była firma ITEL.

15 października, godz. 12.00, sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, wadium
płatne do 11.10.2013 - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych:
1. Grabowno Wielkie, dz. nr 291/11 AM 3 o pow. 0,1975 ha - cena wyw. 63 378, wadium 6 338 zł
2. Sosnówka, dz. 91/8 AM 1 o pow. 0,1395 ha - cena wyw. 45 965 zł, wadium 4 597 zł
3. Sosnówka, dz. 91/9 AM 1 o pow. 0,1809 ha - cena wyw. 54 921 zł, wadium 5 492 zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23 % podatek VAT.
16 października, godz. 12.00, sala nr 19 w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, wadium
płatne do 11.10.2013 - ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek:
1. Moszyce, dz. nr 106/1 AM 1 o pow. 0,0741 ha - cena wyw. 23 241, wadium 2 324 zł
2. Moszyce, dz. 106/2 AM 1 o pow. 0,0741 ha - cena wyw. 23 241 zł, wadium 2 324 zł
3. Grabowno Wielkie, dz. 291/6 AM 3 o pow. 0,1072 ha - wyw. 38 100 zł, wadium 3 810 zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23 % podatek VAT.
Gmina posiada również w ofercie do sprzedaży: Dz. nr 53/2 AM 24 o pow. 0,1474 przy ulicy
Wrocławskiej w Twardogórze
Szczegółowe informacje: pok. nr 3 w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze lub tel. 71 399
22 40

● Pałac w Goszczu

Remont pałacu w Goszczu przebiega zgodnie z harmonogramem. Zakończone zostały kolejne etapy prac związane z pokryciem dachowym, stolarką okienną i drzwiową, wentylacją,
podkładami pod posadzki i instalacją odgromową. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Haras” Arkadiusza
Harasimowicza z Wrocławia za kwotę 1 524 002,83 zł brutto.
Inwestycja jest dofinansowana w ramach programu PO RYBY
w wysokości 85 procent kosztów kwalifikowanych (do kwoty 1,5
mln zł).

● Dach w Grabownie

Wymieniono i uszczelniono pokrycie dachowe w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim po zniszczeniach jakie spowodowały żerujące kuny.
● Droga w Olszówce
Mimo problemów związanych z ogłoszeniem upadłości wykonawcy (Konsorcjum Pol - Dróg Dolny Śląsk), Gmina Twardogóra
zapewnia, że zadanie będzie dalej realizowane. Nawierzchnia
asfaltowa została już wykonana, pozostało jeszcze do realizacji
odwodnienie drogi rowami otwartymi, wzmocnionymi korytka- ● Droga wyremontowana
Wymieniono asfalt i wyprofilowano drogę przy ulicy Żerommi betonowymi.
skiego. Przed remontem występowały na nawierzchni zastoiny
● Oczyszczalnia ścieków
wody
powodując ochlapywanie przechodniów i elewacji przez
Zakończony został remont budynku administracyjnego przy
przejeżdżające
samochody.
oczyszczalni. Zamontowano konstrukcję stalową i zadaszenie
●
Remont
zakrystii
w Grabownie Wielkim
otwartej komory fermentacyjnej, w której będą zainstalowane
Na
zlecenie
gminy
wykonany
został remont zakrystii w kościele
bioreaktory strefowe. Trwają prace związane z nawierzchniami
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim. Prai placami manewrowymi oraz montaż nowego zgarniacza osace dotyczyły remontu posadzek, malowania ścian i sufitów oraz
dów. Termin zakończenia inwestycji zaplanowany jest na paźinstalacji elektrycznych.
dziernik.

● Remonty w SP1
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►

nauczyciele Mianowani
Akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
wręczył twardogórskim pedagogom
burmistrz Jan Dżugaj. Na spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych, które
odbyło się 29 sierpnia, awanse odebrały: Lidia Karkoszka, Elżbieta Sobczyńska
i Kamila Sujecka z Miejskiego Przedszkola oraz siostra Anna Klim z SP nr 1.

►

Rozbrzmiał pierwszy dzwonek
1504 dzieci (w przedszkolu - 306 , w

Projektanci przedstawili koncepcję dwóch inwestycji. Pierwsza
dotyczy zagospodarowania placu i budynku dworca PKP na cele
zbiorczej komunikacji samochodowej i kolejowej z usługami towarzyszącymi, druga kanalizacji Goszcza i Grabowna Wielkiego. Kanalizacja sanitarna planowana jest w kilku wariantach.
W Grabownie Wielkim - grawitacyjno-tłoczna z odprowadzeniem ścieków do kanalizacji w ulicy Wrocławskiej, a w Goszczu
- grawitacyjno-tłoczna lub podciśnieniowa.
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To już DWUDZIESTE
„Sprzątanie Świata”!

W tym roku wspólnie "Odkrywamy
Czystą Polskę"! Pod takim hasłem
ruszyła tegoroczna, akcja „Sprzątanie Świata – Polska”, której finał przypada, jak zwykle na trzeci
tydzień września, czyli 20 - 21 - 22
września!
Twardogóra wzorem lat ubiegłych
włącza się w akcję 20 września br.
W ramach twardogórskiego „sprzątania świata”, przedszkolaki oraz
uczniowie szkół zadbają o czystość
naszej gminy poprzez uprzątnięcie
odpadów komunalnych, zalegających w miejscach publicznych do
tego nie przeznaczonych. Dzieci
i młodzież jak co roku, odwiedzą parki, zieleńce, okoliczne lasy oraz tereny wokół swoich szkół.

SP nr 1 - 273
uczniów, w SP
nr 2 - 254, w SP
w
Grabownie
Wielkim - 98,
w SP w Goszczu
- 165 i w Gimnazjum - 408)
wraz ze 126 nauczycielami rozpoczęło nowy
rok szkolny.
W uroczystościach rozpoczęcia nauki
uczestniczyli także rodzice oraz przewodniczący rady Andrzej Obiegło
w SP2, burmistrz Jan Dżugaj w SP1, jego zastępca
Jan Bernacki w SP w Goszczu i inspektor ds. oświaty
Wioletta Cijka w SP w Grabownie Wielkim.
Nauka potrwa do 27
czerwca 2014 r. Najbliższa

● Koncepcje do rozpatrzenia

Ponad 33 tysiące złotych kosztował remont toalet z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze. Zakres prac remontowych obejmował między innymi przebudowę ścianek działowych, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej,
montaż urządzeń sanitarnych oraz malowanie pomieszczeń.
Wykonawcą była firma „Ładne Wnętrze” s.c. J. W. Lenda z Twardogóry. Również wyremontowane i docieplone zostało pokry-

Wybrano ofertę

Twardogórski Informator Samorządowy

przerwa w nauce nastąpi po niespełna
czterech miesiącach - tradycyjnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia; potrwa od
23 do 31 grudnia. Ferie zimowe uczniowie województwa dolnośląskiego będą
mieli od 17 lutego do 2 marca. Wiosenna przerwa świąteczna potrwa od 17-22
kwietnia 2014 r. Wakacje rozpoczną się
28 czerwca i potrwają do 31 sierpnia.
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się szczegółowy kalendarz roku szkolnego.
5

Wieniec z Sądrożyc najładniejszy w powiecie

ziarna, niech te wymienione cechy łączą nasze społeczeństwo – zaapelował,
przypominając, że powiatowe dożynki
odbywają się już po raz 14. – To miejsce
i czas, aby podziękować rolnikom, działkowcom, sadownikom i pszczelarzom
– gospodarze święta plonu złożyli im
głęboki pokłon, a następnie podzielili się
chlebem ze wszystkimi mieszkańcami.
Czas odznaczeń
Chwilę później przyszedł czas na liczne nagrody i wyróżnienia. Odznaczenia
za zasługi dla rolnictwa, przyznawane
przez ministra rolnictwa na wniosek
wójtów i burmistrzów gmin, wręczali
posłanka Ewa Wolak i starosta Zbigniew
Potyrała. Odznaczenia odebrali: Jan
Zięba i Ryszard Kałużny z Oleśnicy, Sylwia Raczyńska i Włodzimierz Woźniak
z gminy Bierutów, Bogdan Sikora z gminy Dobroszyce, Tadeusz Jamróżkiewicz
i Zbigniew Mazur z gminy Dziadowa Kłoda, Lech Łakomy i Roman Solarz z gminy
Międzybórz, Marek Pomykała i Dariusz
Weszka z gminy Syców oraz Robert Gaber i Piotr Hanicki z gminy Twardogóra.
Na wniosek Zarządu Dolnośląskiej
Izby Rolniczej minister przyznał również odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”
za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa.
Z rąk prezesa DIR Leszka Grali otrzymali
je: Barbara Wnuk (Dalborowice), Halina
Gołyźniak (Agro-Efekt Syców), Grażyna
Anders (inspektor ds. obrotu nieruchomościami w gminie Dziadowa Kłoda),
Mirosław Ostry (rolnik z Radzowic), Stanisław Kasina (rolnik z Ligoty Polskiej),
Stanisław Stępień (rolnik ze wsi Wszechświęte), Dominik Markowicz (rolnik
z Cieśli) i Zdzisław Zobek (rolnik ze Szczodrowa).
Na wniosek przewodniczącego Rady Powiatowej DIR Dionizego Prusiewicza odznakami za wieloletnią współpracę z samorządem rolniczym nagrodzeni zostali:
Zbigniew Potyrała (starosta), Walerian
Pietrzak (przewodniczący rady powiatu
oleśnickiego), Jarosław Głowacki (burmistrz Międzyborza), Barbara Szczerba
(prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Międzyborzu), Tadeusz Ziółkowski (wójt gminy Dziadowa Kłoda), Jan

Twar do gór a p o dj ę ł a si ę
w tym roku roli organizatora
gminno-powiatowego święta plonu. I, zgodnie z opinią
wielu mieszkańców, wywiązała się z niej znakomicie.
Ostatni dzień sierpnia przejdzie więc
do historii jako wydarzenie, o którym
szybko zapomnieć się nie da. Jego rangę
podniosła obecność parlamentarzystów
i władz województwa. Przyjechali m.in.:
posłowie Ewa Wolak i Stanisław Huskowski oraz marszałek Rafał Jurkowlaniec.
Oklaskami przechodniów nagradzany
był barwny dożynkowy korowód, który
pięknie przystrojonymi ulicami miasta
przemaszerował z Rynku na plac OSP
przy ul. Kopernika. Paradujących prowadziła Twardogórska Orkiestra Dęta pod
kierownictwem Stanisława Miśkiewicza.
Plon niesiemy
Polową mszę świętą odprawił Ryszard
Jeleń - proboszcz parafii Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, zaś koncelebransami byli księża:
Stanisław Buchta z Goszcza, Sylwester
Krzywański z Grabowna Wielkiego i Kazimierz Kozioł z Bukowic. Przy wtórze zespołu Grabowianie, śpiewającego „Plon
niesiemy, plon”, na scenę weszli starostowie dożynek: sołtys Olszówki Stanisław Marszałek wraz z żoną Marzeną
– rolnicy ze wsi Trzy Chałupy, prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni
120 ha. Chleb upieczony z tegorocznego
ziarna uroczyście wręczyli burmistrzowi
Janowi Dżugajowi i staroście powiatu
Zbigniewowi Potyrale.
33 lata po
– Jestem bardzo dumny z tego, że w Chrystusową rocznicę Porozumień Sierpnio-

wych stoję tutaj i trzymam ten chleb,
który może być również symbolem
zwycięstwa. Niech będzie ono również
zwycięstwem naszych rolników, które
odnieśli, zmagając się z niedogodnym
warunkami atmosferycznymi, ale też
z czerwonym kurem. Płoną stodoły, stogi siana, owoce waszej pracy – burmistrz
Jan Dżugaj nawiązał do plagi niedawnych podpaleń w gminie Twardogóra.
Dziękując wszystkim, którzy przyczynili
się do organizacji gminno-powiatowych
dożynek, złożył obietnicę: – Ani za dużo,
ani za mało, będę krajał tak, aby wszystkim stało.
Już 14 raz
„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
podnoszą z ziemi przez uszanowanie,
do darów nieba... Tęskno mi, Panie..."
– fragmentem wiersza Cypriana Kamila
Norwida przywitał się z mieszkańcami
starosta Zbigniew Potyrała. – Szacunek, wdzięczność, odpowiedzialność,
tolerancja. Jak ten chleb, co łączy złote

pełna fotorelacja dostępna na stronie www.twardogora.pl

Dżugaj (burmistrz Twardogóry), Zenon
Czerniak (kierownik PZD DODR w Oleśnicy), Mieczysław Skuza (prezes LGD
Dobra Widawa), Jan Smorawski (delegat
DIR z gminy Syców), Grzegorz Bąk (delegat DIR z gminy Bierutów) i Waldemar
Gracz (delegat DIR z gminy Międzybórz).
Odznaką DIR za wieloletnie kultywowanie tradycji ludowych na Dolnym Śląsku
uhonorowany został zespół Radzowiczanie.
Za szczególne zasługi w odbudowie, rozwoju i budowaniu pozycji Izb Rolniczych
uchwałą Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych Brązową Odznakę „Zasłużony
dla Samorządu Rolniczego” nadano Dionizemu Prusiewiczowi z Dalborowic.
Górą Moszyce
Była również okazja do nagrodzenia
najlepszych drużyn w turnieju sołectw.
Wygrały Moszyce, których przedstawiciel odebrał od burmistrza puchar oraz
500-złotowy bon na zakup sprzętu sportowego. Puchar i bon na 300 zł otrzymała Olszówka, zaś puchar i bon na 200 zł
– Łazisko.
Trudny wybór
Wyboru najpiękniejszego wieńca dokonywała komisja w składzie: Iwona Pasek – insp. ds. promocji powiatu, Beata
Pięta – dyrektor Biblioteki Publicznej
w Twardogórze oraz artysta plastyk Kamila Karbowska -Krzemińska. Zwyciężył
wieniec dożynkowy autorstwa Justyny
Rurańskiej z Sądrożyc, która w nagrodę
skorzysta z zaproszenia Lidii Geringer de
Oedenberg i w październiku pojedzie do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
Zwycięski wieniec reprezentował powiat
oleśnicki na dożynkach wojewódzkich 8
września w Juszczynie (gmina Środa Śląska). Wystawę wieńców dożynkowych
można było oglądać przez cztery dni
w Kościele Św. Trójcy i Matki Boskiej.
Jak na dożynki przystało, na placu OSP
panowała muzyka biesiadna i rozrywkowa, którą serwowały zespoły HaNuta,
Impuls, Redox i Pegaz z Sycowa. Awizowany wcześniej discopolowy Classic
w ostatniej chwili zmienił swoje plany
i zamiast do Twardogóry pojechał na nagranie do Ciechocinka. Na koniec niebo
rozświetliły słupy sztucznych ogni.

W wakacje pogoda dopisała

►

Słoneczna pogoda sprzyjała organizacji wakacyjnych imprez na terenie
gminy. Instruktorzy GOSiR-u prowadzili turnieje piłkarskie, ringo, badmintona, piłki koszykowej i siatkówki
plażowej. Co środę na kąpielisku dzieci
i młodzież, oprócz plażowania, mogły
aktywnie spędzić czas podczas gier
i zabaw. Również dla dorosłych przewidziane były zajęcia w wodzie, które co
niedziela przyciągały wielu chętnych.
W dziewięciu sołectwach zorganizowane zostały turnieje rekreacyjno-sportowe. Jak co roku, instruktor nauki gry
w tenisa przygotowywał uczestników
w tygodniowym turnusie do turnieju na zakończenie zajęć wakacyjnych.
W lipcu i sierpniu zostały zorganizowane
tygodniowe zajęcia stałe dla najmłodszych. Nie zabrakło również festynów
rodzinnych w Nowej Wsi Goszczańskiej
oraz Sądrożycach. Podczas całych wakacji przeprowadzone zostały 53 imprezy
o charakterze rekreacyjno-sportowym.
Wzięło w nich udział około 1350 osób.
Rekord frekwencji
Znamy dokładną liczbę uczestników letnich zajęć organizowanych przez GOSiR.

Sądrożyce, kojarzycie?

I tak, z turniejów rekreacyjno-sportowych dla dzieci w sołectwach skorzystały 252 osoby, z festynów rodzinnych
- 200, z zajęć stałych - 62, z gier i zabaw
na basenie - 85, z turniejów piłkarskich 312, turniejów piłki koszykowej - 10, turniejów gry w badmintona i tenisa ziemnego - 24, z wyścigów na łyżworolkach
- 14, z zajęć z instruktorem pływania 16, z nauki gry w tenisa - 30, z turniejów
organizowane na basenie (siatkówka,
badminton, beach soccer, ringo, wyścigi kajakowe) - 210, z turniejów wsi - 56
i z aerobiku w wodzie - 108. Padł rekord
frekwencji na naszym kąpielisku. W lipcu skorzystało z niego blisko 10 tysięcy
osób.

►

Tym, co wyróżniało festyn w Sądrożycach od innych tego typu imprez
w gminie, były wymyślne hasła i dekoracje, którymi mieszkańcy zachęcali
do wspólnej zabawy. Na przykład na
wjeździe państwo „Brzozowscy” pytali „Posprzątałeś z pola chłopie? Czas

DLA kogo Znaki
Dolina Baryczy Poleca?
Przyznane zostały
Znaki Dolina Bar yc z y Po l e c a na
lat a 2013/2014.
Kapituła po raz
os t atni obr ado wała 29 sierpnia
w składzie: Marta
Kamińska – przewodnicząca, Inga Demianiuk – Ozga, Krzysztof Smolnicki,
Zofia Pietryka, Dorota Chmielowiec –
Tyszko, Jerzy Kątny oraz Aleksander Kowalski.
Już po raz czwarty Znak Dolina Baryczy
Poleca otrzymał Hotel GOSiR-u, natomiast po raz pierwszy takim wyróżnieniem uhonorowane zostało Centrum
Aktywnego Wypoczynku w Domasławicach, od ubiegłego roku posiadające
status kandydata.

pomyśleć o urlopie!”, na wiacie widniały napisy: „Sądrożyce – kojarzycie?”
i „Koko, koko Sądrożyce są spoko”.
Początek festynu wypełniły gry i zabawy przygotowane przez GOSiR, później
był konkurs tańca dla dzieci, występ
Grabowianek i potańcówka. Gimnazjaliści przeprowadzali doświadczenia i malowali chętnym twarze. Najmłodsi mieli
do dyspozycji dmuchańce, było też ognisko z pysznymi kiełbaskami.
SĄDROŻYCE - WIEŚ ISTNIEJE 222 LATA
SĄDROŻYCE (dawniej Zandraszyce,
niem. Sandraschütz) - wieś, jako kolonia, założona została w roku 1791 przez
właściciela Chełstowa, grafa Friedriecha
Ferdynanda von Sandretzky. Zamieszkali
tam chłopi i ogrodnicy byli dziedzicznie
poddani. Otrzymali oni najpierw około
139 hektarów obszarów leśnych wol-

nych od wszelkich świadczeń. Mogli na
nich założyć 6 zagród. W roku 1795 założono kolejne 15 gospodarstw i po jednej
w latach 1800 i 1803. Obecnie wieś zamieszkuje 231 osób.
Źródło: "GROSS Wartenberg" Zusammengestellt von Karl-Heinz Eisert

W edycji 2013/2014 prawo do posługiwania się Znakiem otrzymało w sumie 31 podmiotów na 18 produktów
i 21 usług. W tym roku jest 8 kandydatów. Szczegółowe informacje oraz lista wszystkich certyfikowanych podmiotów: www.nasza.barycz.pl.

Jeżeli otrzymasz od nich wezwanie do
zapłaty, potraktuj je, jako ofertę komercyjną - czyli dokonanie żądanej zapłaty
jest całkowicie dobrowolne. Pamiętaj,
że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców - osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi
Minister Gospodarki i do której wpis
jest bezpłatny. Pełna treść komunikatu
Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki: www.twardogora.pl.

Przedsiębiorco,
nie daj się oszukać
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś w Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) nie daj się nabrać oszustom wykorzystującym określenia typu – Krajowy
Rejestr Pracodawców,
Rejestr Polskich
Firm, Rejestr Polskich
Podmiotów, Krajowy
Rejestr Firm, Centralna
Ewidencja i Rejestr itp.

Lekarz Weterynarii
informuje
Antybiotyki są produktami leczniczymi
weterynaryjnymi, które mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem
lekarza weterynarii. Samodzielne stosowanie antybiotyków, nielegalny zakup
jest karalny. Ulotka ze szczegółowymi informacjami dostępna na stronie:
www.wetgiw.gov.pl.

Wystawa dzieł Krajewskiego

►

Uroczyste otwarcie wystawy obrazów znanego
i cenionego w Europie
malarza Przybysława Krajewskiego odbyło się 10
września w kościółku pw.
Świętej Trójcy i Matki Boskiej. Artysta, który na co
dzień mieszka w Sosnówce,
osobiście uczestniczył w wernisażu. Zgromadzonych gości
powitali burmistrz Jan Dżugaj
i dyrektor Biblioteki Publicznej Beata Pięta. Biblioteka
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była organizatorem wystawy
i wernisażu, na której eksponowano obrazy malarza
z kolekcji: Ludwika Waseckiego, Ilony i Marka Durmanów,
Stefanii i Janusza Kierzkowskich, Iwony Pawłowicz, Marioli Sobery, Ryszarda Pawłowicza i Mateusza Glabasa.
W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział Mieszkańcy naszego miasta, dyrektorzy oraz młodzież
z twardogórskich szkół.
Twardogórski Informator Samorządowy
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Nowy sezon piłkarski

Spotkanie z pr zedstawicielami
klubów sportowych, którego inicjatorem był Dolnośląski Związek
Piłki Nożnej, odbyło się 5 sierpnia
w Oleśnicy. Przedstawiciele DZPN,
na czele z członkiem Zarządu Pawłem Zalewskim, omówili sprawy
organizacyjne dotyczące zbliżającego się nowego sezonu piłkarskiego 2013/2014. Wśród uczestników
spotkania byli reprezentanci klubów
sportowych z terenu naszej gminy:
Lotnika Twardogóra, Wiwy Goszcz
i Polonii Grabowno Wielkie. Burmistrza Jana Dżugaja reprezentował
Łukasz Gargula, który miał przyjemność odebrać wyróżnienie "Mecenasa Dolnośląskiego Futbolu" przyznane przez prezesa DZPN Andrzeja
Padewskiego.
GKS Lotnik
terminy jesiennych spotkań
seniorzy - klasa "B"
29 września, godz. 15:00 - GKS "Lotnik" - KS Łazy W.; 13 października,
godz. 15:00 - GKS "Lotnik" - "Płomień" Krośnice; 27 października,
godz. 13:00 - GKS "Lotnik" - "Pogoń"
Cieszków
juniorzy - klasa okręgowa
28 września, godz. 11:00 - GKS "Lotnik" - "Pogoń" Syców; 12 października, godz. 11:00 - GKS "Lotnik" - KP
Brzeg Dolny; 26 października, godz.
11:00 - GKS "Lotnik" - "Parasol"
Wrocław; 9 listopada, godz. 11:00 GKS "Lotnik" - "Forza" Wrocław; 23
listopada, godz. 11:00 - GKS "Lotnik"
- "Piast" Żmigród

►

71 zawodników wzięło udział w zawodach strzeleckich o puchar burmistrza Twardogóry, które odbyły się 24
sierpnia na strzelnicy miejskiej przy ul.
Lipowej. Na szczególne uznanie zasłużyły sobie, strzelające z karabinu dowolnego: Anna, Halina i Beata Szczypek. Mama
stanęła na drugim stopniu podium, a jej
córki zajęły kolejno 1. i 3. miejsce. Zawody rozpoczął występ Twardogórskiej Orkiestry Dętej, której uczestnicy również
wzięli udział w zawodach. W tym roku
organizatorzy wprowadzili po raz pierwszy kategorię młodzików 9-13 lat. Jak
zawsze, na wszystkich czekał ciepły posiłek – tym razem zupa gulaszowa. Kierownikiem zawodów był Adam Nowicki
(sędzia klasy I), sędzią głównym Jerzy

►
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►

Teplicki (sędzia klasy państwowej), biuro
obliczeń prowadził Grzegorz Berkowski
(sędzia kl. II), zaś puchary wręczał burmistrz Jan Dżugaj. Fotorelacja z zawodów dostępna w galerii zdjęć na stronie
www.twardogora.pl.

Z Twardogóry do Mrzeżyna

Sezon letnich zgrupowań
sportowych w obiektach
GOSiR-u rozpoczął się już
24 czerwca. Zapoczątkowała go grupa koszykarzy
- młodziczek i młodzików
z Dolnośląskiej Federacji
Sportu. Była to grupa licząca 28 osób, trenująca
do 30 czerwca. W lipcu
przeważali tancerze, których przyjechało w sumie
ponad 170. Koszykarzy
było około 30, koszykarek - 25 i tylu samo piłkarzy. Sierpień to dominacja
grup piłki nożnej, lecz nie
brakuje również siatkarzy,
kolarzy i szczypiornistów.
Piłkarzy przyjechało ponad 300, siatkarzy około
70, kolarzy - 25 i szczypiornistów - 30.

►

38 - osobowa grupa młodych twardogórzan wyjechała w sobotę 13 lipca na
dwutygodniowy turnus kolonijny do Mrzeżyna. Dzieci wypoczywały w ośrodku "Bryza".
W programie kolonii znalazły
się między innymi wycieczki
po okolicznych atrakcjach turystycznych, rejsy statkiem, zawody sportowe oraz zajęcia kulturalne, rekreacyjne i artystyczne.
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Na terenie gminy Twardogóra dochodzi do największej ilości pożarów lasów w powiecie oleśnickim.
Płoną również łąki, stodoły, stogi siana
i słomy. Z analiz specjalistów wynika,
że może dochodzić do celowego wzniecania ognia. – Żaden podpalacz nie
może czuć się bezkarny – przestrzega
burmistrz Jan Dżugaj, którego niepokoi
duża częstotliwość powstawania pożarów w ostatnim czasie. Dał temu wyraz
na specjalnie zwołanym spotkaniu poświęconemu ochronie przeciwpożarowej, które odbyło się 10 lipca. Można się
było na nim dowiedzieć, że od listopada
2012 do lipca 2013 r. na terenie gminy
Twardogóra powstało już kilkadziesiąt
pożarów. Zanotowano w tym czasie trzy
pożary stodół w Sądrożycach i jeden
w Goszczu, dwa pożary stogów słomy
i siana w Łazisku i Trzech Chałupach

oraz po jednym w Goszczu i Kuźni Goszczańskiej. Od 18 kwietnia do 8 lipca lasy
i poszycia leśne paliły się 16-krotnie.
W związku z tym Jan Dżugaj poprosił
przedstawicieli wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, aby
mieli oczy i uszy szeroko otwarte. Włodzimierz Olejarczyk z Nadleśnictwa Oleśnica Śląska nie krył, że sytuacja jest
bardzo trudna, dodając, że według opinii
i analiz biegłych specjalistów ds. wzniecania pożarów na terenach leśnych, zachodzi podejrzenie celowego wzniecania
ognia. Ze statystyk Nadleśnictwa wynika, że na terenie gminy Twardogóra jest
najwięcej pożarów leśnych w powiecie
oleśnickim. Zastępca komendanta powiatowego policji Karol Sojko zapewnił,
że zostaną wzmożone patrole stróżów
prawa, a w miejsca częstego wzniecania
pożarów wysłane dodatkowe posiłki.

The Sunday Singers w kościele Świętej Trójcy

Wyniki: Karabin dowolny - gr. powszechna: 1. Adam Nowicki - Feniks Twardogóra - 95, 2. Marek Bernacki - Feniks
Twardogóra - 94, 3. Henryk Szuba - Śląsk Wrocław - 87; Karabin dowolny - seniorzy - grupa rekreacyjna: 1. Marek
Zabiegły - 87, 2. Krzysztof Pater - 85, 3. Krzysztof Gumuliński - 83; Karabin dowolny - juniorzy - grupa rekreacyjna:
1. Jakub Steblecki - 77, 2. Magdalena Knap - 66, 3. Michał Rogala - 62; Karabin dowolny - młodzicy - grupa rekreacyjna:
1. Kuprańska Wiktoria - 83, 2. Jan Szydełko - 83, 3. Krystian Pienio - 80; Karabin dowolny - kobiety - grupa rekreacyjna - 1. Anna Szczypek - 86, 2. Halina Szczypek - 76, 3. Beata Szczypek - 76; Karabin dowolny - samorządowcy - grupa
rekreacyjna - 1. Katarzyna Sobczyk-Pienio - 81, 2. Michał Pruski - 80, 3. Jan Bernacki - 63

Korzystają z naszej bazy
Miejsca noclegowe w
naszej gminie przeżywały podczas wakacji
prawdziwe
oblężenie.
Oprócz mieszkańców, z
bazy korzystali również
sportowcy. Największym
zainteresowaniem cieszyły się: Chełstów, Moszyce,
hotel GOSiR-u oraz budynek gimnazjum, w którym
również spała młodzież.
Jeżeli chodzi o obiekty
sportowo-rekreacyjne, to
osoby przebywające na
zgrupowaniach w naszej
gminie miały do dyspozycji m.in.: halę sportowo-widowiskową, kąpielisko,
siłownię, saunę, tor rowerowo-rolkowy, stadion
miejski, orlika i liczne szlaki: rowerowe lub piesze.

Podpalacze nie mogą się czuć bezkarni

Do tarczy o puchar burmistrza

Wyjazd zorganizowała i sfinansowała Gmina Twardogóra.

►

Zgodnie z coroczną tradycją, Stowarzyszenie Viva Art uczciło 93.
już rocznicę „Bitwy Warszawskiej",
zwanej również „Cudem nad Wisłą".
15 sierpnia zorganizowało koncert muzyczny w kościele pw. Świętej Trójcy. Zaproszenie na tę imprezę przyjął zespół
The Sunday Singers z Kalisza w składzie:
Maria Szczap, Dorota Wróblewska,

Adam Michalak oraz Eryk Szolc. The
Sunday Singers w 2008 roku wystąpili w
programie Mam Talent w telewizji TVN.
Kwartet zaprezentował utwory muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej.
Wszystkie, oryginalnie wykonane przez
artystów utwory licznie zgromadzona
publiczność, nagradzała gromkimi brawami. W trakcie koncertu występujący
bawili publiczność nie tylko piękną harmonią głosów, ale również przeprowadzając minikonkurs ze znajomości wykonywanego repertuaru. Twardogórska
publiczność pomyślnie „zdała egzamin”,
odgadując poprawnie autorów i tytuły prezentowanych utworów. Nagrodą
w konkursie była najnowsza płyta zespołu zawierająca polskie kolędy. Koncert został sfinansowany przez Gminę
Twardogóra w ramach przyznanej dotacji na zadania kulturalne.

Nasi taekwondziści na obozie
146 osób przebywało na obozie taekwon-do w ośrodku Stasinda w Bukowinie Tatrzańskiej. Z twardogórskiej sekcji prowadzonej przez trenera Mariusza Dumitrescu w obozie uczestniczyły: Anna Barańska, Jesika Fedoryszyn, Karolina Suliga,
Klaudia Dobras i Nikola Nowak. W ramach zajęć doskonalono
umiejętności w zakresie układów formalnych, samoobrony,
technik nożnych oraz walki sportowej.

nr 5 (132) 2013

nr 5 (132) 2013

Sięgnij po fundusze V konkurs ogłoszony
Zarząd Województwa Dolnośląskiego
informuje o możliwości składania za
pośrednictwem Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” wniosków
o dofinansowanie w ramach "Programu
Operacyjnego Ryby". Termin składania
wniosków - od 16 września do 16 października br. O dofinansowanie mogą
ubiegać się także mieszkańcy naszej gminy, w tym osoby fizyczne i prawne, instytucje naukowe i kulturalne, organizacje
pozarządowe, przedsiębiorcy, itp. Stowarzyszenie udziela bezpłatnej informacji i pomocy w przygotowaniu wniosku.
Szczegóły na stronie nasza.barycz.pl

Narodowe czytanie Fredry
W ramach ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego, w kościele poewangelickim p.w. Matki Boskiej i Świętej
Trójcy w Twardogórze odbyło się Narodowe Czytanie utworów Aleksandra
Fredry. Organizacji tego wydarzenia
podjęła się Biblioteka Publiczna wraz
ze swymi koalicjantami. Wiersze Fredry
czytały uczennice SP w Goszczu Karolina Gierszon ("Wieczerzę z gwoździa")
i Paulina Mateusiak ("Małpę w kąpieli"), natomiast interpretacji "Zemsty"
podjęli się Maria Knefel - emerytowana
nauczycielka języka polskiego i poeta
Bolesław Grobelny.

Oferta zajęć GOSIR

siłownia (obiekt przy stadionie; pn, śr, pt), siłownia
(hala; pn-pt), tenis ziemny dla dzieci (sala sportowa
przy hali; od października), aerobik (hala; pt i świetlica
- Harcówka; pn, śr), gimnastyka kręgosługa (hala; pn,
śr), joga (hala; pt), zumba (hala; czw), pilates (świetlica
- Harcówka; pn, śr), piłka siatkowa (hala; wt, pt), MMA
(hala; pn, śr), Zespół Grabowianie (SP Grabowno W.;
pt), zajęcia plastyczne pow. 16 lat (świetlica - Harcówka; wt), zajęcia plastyczne dzieci (świetlica - Harcówka;
pn, śr), zajęcia plastyczno-ceramiczne dla dzieci (budynek GOSIR ul. 1-go Maja 2; śr), kuchcikowanie dla
gimnazjalistów (świetlica - Harcówka; śr), Twardogórski Klub Krótkofalowców (świetlica - Harcówka; pt),
boisko wielofunkcyjne ORLIK (pn-ndz), Szczegółowe
informacje: www.gosir.twardogora.pl
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Tegoroczny rodzinny festyn rekreacyjny
„Taaaka Ryba” odbędzie się przy stawach, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu.
Impreza tradycyjnie już rozpocznie się porannymi zawodami wędkarskimi. Najmłodsi będą mogli spróbować swoich sił w bloku sportowo - rekreacyjnym, a nieco starsi
wezmą udział w koncercie zespołu „Otawa”
z Ukrainy, muzycznej biesiadzie polskiej,
koncercie przebojów zespołu Abba (cover),
oraz biesiadzie disco-polo. Zakupić będzie
można także lokalne produkty podczas
jarmarku ekologicznego. Nowością w tym
roku, oprócz nowej lokalizacji imprezy, będzie rajd nordic walking, którego uczestnicy
zmierzą się na trasie Twardogóra - Moszyce
- Goszcz. Na miejscu czekać będzie na nich
gar pełen zupy rybnej.

8.00 - zawody wędkarskie
14.00 - blok sportowo - rekreacyjny
- wręczenie nagród za zawody wędkarskie
15.00 - oﬁcjalne otwarcie imprezy
15.10 - koncert zespołu „Otawa” z Ukrainy
16.00 - biesiada polska
17.00 - koncert przebojów zespołu Abba (covery)
18.00 - biesiada disco - polo
ZAWODY WĘDKARSKIE - 8 - 13 lat - godz. 8.00, 14 -18 lat - godz. 10.00, senior - godz. 12.00.
O przyjęciu na zawody decyduje kolejność zapisów, które będą przyjmowane od pod numerem:
603 133 654. Każdy zawodnik przynosi ze sobą wędkę spławikową, podbierak oraz siatkę do przechowywania ryb. Losowanie stanowiska odbędzie się pół godziny przed rozpoczęciem zawodów.
Regulamin połowu ryb będzie omówiony na miejscu.
RAJD NORDIC WALKING - start: 14:00, zbiórka przy Świetlicy Środowiskowej „Harcówka”, istnieje możliwość wypożyczenia kijów po wcześniejszej rezerwacji. Zapisy pod nr 603 882 109 lub
71 315 99 10.

