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Nowy plac zabaw

WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Dobiega końca rywalizacja sportowa naszych
podstawówek. Uczniowie przez cały rok szkolny konkurowali w mini piłce ręcznej, siatkowej
i nożnej oraz w lekkoatletyce i pływaniu.
Przed nimi jeszcze tylko zawody strzeleckie.
W klasyfikacji końcowej, na dzień 23 maja,
naj w i ę c ej p unk tów
uzyskała SP 2, druga
jest SP 1, kolejno SP
Goszcz i Grabowno
Wielkie. Szczegó ło we relacje ze zdjęciami: twardogora.pl/zakładka Sport Szkolny.

Spośród dwóch ofert przetargowych na przebudowę
placu zabaw w Twardogórze została wybrana
najkorzystniejsza. Nowy
plac już wkrótce pojawi się
przy ulicy Ogrodowej
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Nowy dyrektor

Chodnik gotowy
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Przed terminem zakończyła się budowa
chodnika od drogi "tartacznej" w Chełstówku
do kościoła w Chełstowie. Dobiegają końca
prace porządkowe.

Promujemy aktywny styl życia

Sołtys wybrany
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W Goli Wielkiej nowym
Sołtysem został Wiesław
Szymczykiewicz.
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Recytowali wiersze
str. 10

2355 uczestników w 68-u
imprezach sportowo rekreacyjnych, w przeciągu 7-u dni. To bilans
organizowanego i koordynowanego przez Gminę Twardogóra, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z klubami
sportowymi (Lotnik, PoDługa przebudowana
str. 4 lonia, Bukowinka, Echo,
Zakończona
Zakończona została przebudowa ulicy Długiej
Długiej Feniks), oddziałem PZW,
w
w Twardogórze. Odcinek od ulicy WielkopolWielkopol- placówkami oświatowyskiej
skiej do
doskrzyżowania
skrzyżowania
z ulicą
z ulicą
Grunwaldzką
Grunwaldzką
wy- mi (SP1, SP2, SP Grabowremontowała
wyremontowała
firma
firma
"Gembiak-Mikstacki".
"Gembiak-Mikstacki". no Wielkie, SP Goszcz,
Gimnazjum nr 1), świe-

Od września 2014 r., funkcję
dyrektora Gimnazjum nr 1
w Twardogórze będzie pełnił Paweł Olszański.

tlicami środowiskowymi
(Twardogóra, Domasławice, Nowa Wieś, Moszyce, Sosnówka, Grabowno
Małe, Łazisko, Sosnówka,
Bukowinka), Związkiem
Emerytów i Rencistów,
organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami,
służbami mundurowymi
policji, straży pożarnej
i zakładów karnych - XX
Turnieju Miast i Gmin w
ramach VI Europejskiego
Tygodnia Sportu pod patronatem Prezydenta RP.

47 uczniów z klas I-IV
szkół podstawowych
rywalizowało podczas
XXIII Gminnego Konkursu
Recytatorskiego.
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Święto Mamy

Biblioteka Publiczna zorganizowała Uroczyste obchody
Dnia Matki w kościółku pw.
Świętej Trójcy
i Matki Boskiej.
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Śpiewali polskie piosenki

Tegoroczne Grand Prix
VI Gminnego Konkursu
Piosenki Polskiej zdobyła
Patrycja Szewczyk. str. 11

Z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze
Analiza stanu przygotowania jednostki OSP w Twardogórze w Krajowym Systemie
Ratowniczo-Gaśniczym rozpoczęła część sprawozdawczą z pracy burmistrza XXXV
sesji rady miejskiej, która
odbyła się 24 kwietnia.
Stan przygotowania OSP
w Twardogórze do działań ratowniczych

Ocenę dobrą przyznał komendant powiatowy PSP
w Oleśnicy OSP w Twardogórze za 2013 rok. Taka też była
gotowość operacyjna tej jednostki, której średni czas wyjazdu ze strażnicy od momentu zaalarmowania wyniósł 4
minuty. Czynnych członków
OSP w Twardogórze jest 37.
W szkoleniu podstawowym
strażaka w 2013 r. uczestniczyło 5 druhów, w szkoleniu
z zakresu ratownictwa technicznego - 8, zaś w szkoleniu
KPP - 3. OSP w Twardogórze
w sumie interweniowała 177
razy (pożary - 121, inne zdarzenia - 56), OSP Goszcz - 3
(inne zdarzenia - 3), OSP Domasławice - 25 (pożary - 18,
inne zdarzenia - 7), OSP Grabowno Wielkie - 32 (pożary 28, inne zdarzenia - 4).
Za niepokojący uznał fakt,
że w zeszłym roku obniżyła
się ilość członków czynnych
w wieku 18-65 lat biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. W jednostce OSP Twardogóra ilość
ta zmniejszyła się z 40 do 23
osób. Analizę przedstawił
Sławomir Pieprzyk - naczelnik
Wydziału Operacyjnego PSP
w Oleśnicy.
W aru n ki sa n itar n o higieniczne w placówkach oświatowych

do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji,
nadzoru nad substancjami
i preparatami chemicznymi,
ergonomii, rozkładów zajęć
lekcyjnych oraz dożywiania
dzieci i młodzieży. Stan sanitarny w niepublicznym żłobku
mieszczącym się przy ul. Partyzantów 3 nie budzi zastrzeżeń. Kontrola przedszkoli:
publicznego i niepublicznego w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń,
posiadanych certyfikatów,
zabezpieczeń placów zabaw,
nie stwierdziła nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzono również w 4 szkołach
podstawowych i gimnazjum.
Stan sanitarno - techniczny
pomieszczeń szkolnych nie
budził zastrzeżeń. Instytucja
kontrolująca uznała, że baza
do prowadzenia zajęć WF-u
jest wystarczająca. Wykonane w placówkach pomiary
natężenia oświetlenia sztucznego wykazały zgodność
z normą. W żadnym ze skontrolowanych obiektów nie
stwierdzono zaniedbań w zakresie czystości i porządku.
Wykonanie zadań
z zakresu GPPiRPA
Radni zostali również zapoznani z wykonaniem zadań
z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w gminie Twardogóra w 2013 r. Inspektor
Krystyna Sulimka poinformowała, że w Gimnazjum
nr 1 przeprowadzony został
program profilaktyczny „Dopalacze mogą Cię wypalić”,
a d r e s o w a ny g ł ó w n i e d o
młodzieży, u której w większości nie nastąpiła inicjacja związana z dopalaczami
i narkotykami, miał charakter uprzedzający. Jego zadaniem było zapobieganie
przedwczesnemu używaniu
substancji psychoaktywnych.
W programie udział wzięło 268 uczniów klas II i III.

Informację dotyczącą warunków sanitarno - higienicznych
w placówkach oświatowych
gminy Twardogóra, sporządzoną przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Oleśnicy, przedstawiła
radnym inspektor Wioletta
Cijka. Obiekty kontrolowano
pod kątem stanu sanitarno- Gospodarka odpadami
-technicznego, infrastruktury Informację dotyczącą funk2
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Z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze
wymagany poziom w ubiegłym roku wynosił 12 %). Docelowo do 2020 r. wymagane
jest osiągnięcie 50 proc.

cjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami
komunalnymi w II półroczu
2013 r. przedstawił zastępca burmistrza Jan Bernacki.
Z raportu wynika, że rozkolportowano w tym czasie
około 4600 formularzy deklaracji do właścicieli bądź
najemców nieruchomości
zamieszkałych lub niezamieszkałych. Do 15 kwietnia
br. z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta nie
dostarczono 19 deklaracji,
z niezamieszkałych - 13. Jeżeli chodzi o teren wiejski,
to z nieruchomości zamieszkałych nie wpłynęło 20 deklaracji, a z niezamieszkałych
- 13. Do podmiotów, które
takich deklaracji nie złożyły, wysłano postanowienia
o wszczęciu procedury wydania decyzji administracyjnej
ustalającej wysokość opłaty
za gospodarowanie odpadami. W stosunku do sześciu
podmiotów wydano decyzje
administracyjne ustalające
wysokość takich opłat.
W II półroczu 2013 r. wpłynęło 922 147 zł opłat za gospodarowanie odpadami.
Dodatkowo konto opłat zostało zasilone kwotą 8 335 zł
z tytułu sprzedaży odpadów
przeznaczonych do recyklingu, odzysku lub ponownego
użycia. Jak już informowaliśmy, odbiór odpadów gmina
zleciła swojemu podmiotowi
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
co pozwala na pełną kontrolę
nad ilością zebranych odpadów oraz pełną wiedzę o tym,
gdzie zostały przetranspor-
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towane i przez kogo. Za niezorganizowanie przetargu na
wyłonienie firmy zewnętrznej Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska we
Wrocławiu nałożył na gminę
karę w wysokości 10 tys. zł
(przy możliwej wysokości 50
tys. zł). Gmina odwołała się
od tej decyzji do Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, który
podtrzymał w mocy decyzję
Inspektora Wojewódzkiego.
Gmina zamierza skorzystać
z przysługującej procedury
odwoławczej do kolejnych instancji, gdyż jest przekonana,
że postępuje zgodnie z prawem, wykonując zadanie samodzielnie na zasadzie określonej w dyrektywie unijnej
„in house”.
Odpady są wywożone do
Rudnej Wielkiej w gminie
Wąsosz, gdzie cena przyjęcia
zmieszanych przez tamtejszy
RIPOK wynosiła 387,72 zł za
tonę, a zielonych - 278,83 zł.
Koszty funkcjonowania systemu za II półrocze wyniosły
939 253 zł. W całym 2013 r.
z masy odpadów biodegradowalnych przeznaczono do
składowania 8,6 proc., przy
dopuszczalnym w ubiegłym
roku poziomie ograniczenia
odpadow biodegradowalnych przeznaczonych do składowania wynoszącym 50 %.
Docelowo do 2020 r. wymagane jest ograniczenie do poziomu 35 proc. Spośród masy
odpadów opakowaniowych
ze szkła, tworzyw sztucznych,
papieru i metali mieszkańcy
gminy Twardogóra wysegregowali 26,5 proc. (minimalny
nr 3 (137) 2014

Czego dotyczyły
podjęte uchwały:
• zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
• zmian budżetu i w budżecie
gminy na rok 2014. Dochody zwiększono o 1 090 718
zł do kwoty 40 102 147 zł,
natomiast wydatki wzrosły o taką samą sumę do
38 219 368 zł.
	Zwiększono dochody
o kwotę:
▪ 541 680 zł - dotacja na
„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa - etap I” ze środków
PROW na lata 2007-2013;
▪ 80 430 zł - otrzymana pomoc finansowa na „Przebudowę dróg jako dróg
dojazdowych do gruntów
rolnych w miejscowości
Chełstówek”;
▪ 764 780 - dotacja z Województwa Dolnośląskiego
na „Przebudowę dróg jako
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach Chełstówek, Nowa
Wieś Goszczańska, Drogoszowice-Sosnówka”;
▪ 12 428 zł - dotacja od
Wojewody Dolnośląskiego
na dofinansowanie stypendiów dla uczniów.
Zmniejszono dochody
o kwotę:
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▪ 169 580 zł - środki ze
sprzedaży nieruchomości
w miejscowości Łazisko;
▪ 58 600 zł - środki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na „Przebudowę Miejskiej Oczyszczalni
Ścieków przy ulicy Lipowej
w Twardogórze”, w związku
z korektą wynikająca z rozliczenia kosztów realizacji
zadania.
	Zwiększono wydatki
o kwotę:
▪ 331 000 zł - środki prze- dróg dojazdowych do grunznaczone na wniesienie tów rolnych w miejscowoopłaty z tytułu przekształ- ściach Chełstówek, Nowa
cenia prawa wieczystego Wieś Goszczańska, Drogoużytkowania w prawo wła- szowice-Sosnówka”;
sności gruntów położonych ▪ 12 428 zł - środki na styw Chełstówku;
pendia dla uczniów.
▪ 52 000 zł - środki prze- 	Zmniejszono wydatki
znaczone na wykonanie na- o kwotę:
kładki na ulicy Partyzantów ▪ 100 000 zł - środki na
w Twardogórze;
„Modernizację chodników
▪ 11 500 zł - środki z prze- na terenie miasta i gminy
znaczeniem na „Ścieżkę Twardogóra”;
przyrodniczo-edukacyjną ▪ 200 000 zł - środki na „Buw wąwozie przy centrum dowę ścieżki pieszo-roweoś wiatowo -sp or tow ym rowej w Drogoszowicach
w Twardogórze. Rozszerzo- na odcinku Drogoszowiceno zakres rzeczowy projek- -Sosnówka w ramach systetu o zakup pięciu dodatko- mu ścieżek pieszo-rowerowych tablic edukacyjnych wych Gminy Twardogóra”;
o tematyce ekologicznej;
▪ 31 000 zł - wydatki na wy▪ 250 000 zł - środki na „Bu- kup nieruchomości.
dowę ogólnodostępnego • zmiany uchwały w sprawielofunkcyjnego boiska wie określenia szczegósportowego przy ulicy Ja- łowych zasad, sposobu
dwigi w Twardogórze”;
i trybu udzielania ulg w spła▪ 764 790 zł - środki na cie należności pieniężnych
„Przebudowę dróg jako mających charakter cywil-

noprawnych, 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
ulg. Ustalono, że do umorzenia wierzytelności, rozłożenia na raty lub odroczenia
terminu płatności w przypadku wierzytelności Gminy
Twardogóra oraz jednostek
organizacyjnych gminy, dla
wierzytelności przekraczających dwukrotność minimalnego
wynagrodzenia
w skali roku, uprawniony
jest Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra. Kierownicy
jednostek posiadają takie
uprawnienia w przypadku,
gdy wierzytelności ich jednostek nie przekraczają ww.
kwoty.

Stawiają na dalszy rozwój

►

Firma Ilpea wybuduje w Chełstówku
dwie hale produkcyjne. Włoski przedsiębiorca zakupił od gminy tereny
objęte podstrefą Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Invest-Park”,
tuż przy istniejącym przedsiębiorstwie.
Ilpea otrzymała już zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w strefie. Zamierza na pierwszym terenie o powierzchni 2,4 ha produkować taśmy magnetyczne, elementy gumowe,
plastikowe i metalowe - głównie dla sektora AGD, motoryzacyjnego i budowlanego. Ilpea planuje zatrudnić minimum
20 osób i zainwestować co najmniej
10 mln zł najpóźniej do końca czerwca
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2016 roku. Na
drugim terenie
o p ow i e r zc hni
1,99 ha produkowane będą
półprodukty do
wytwarzania
plastiku oraz elementy z plastiku i gumy dla wymienionych sektorów.
W tym miejscu zatrudnienie znajdzie
również co najmniej 20 osób, a nakłady inwestycyjne nie będą mniejsze niż
10 mln zł. Ten etap inwestycyjny firma
planuje zakończyć najpóźniej do końca
2019 roku, ale czas na zatrudnienie ma
Twardogórski Informator Samorządowy

do połowy roku kolejnego. Decydując
się na zainwestowanie w strefie ekonomicznej, Ilpea zadeklarowała utrzymanie zatrudnienia, w ramach nowej
działalności, na minimalnym poziomie
40 osób w okresie od 30 czerwca 2020
roku do 30 czerwca 2023 r.
3
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Chodnik do Centrum Inicjagowa dotycząca wyboru przewoźnityw Wiejskich w Chełstowie
ka uczniów do szkół prowadzonych
Przed terminem zakończyła się
przez gminę Twardogóra oraz do Olebudowa chodnika od drogi "tarśnickiego Parku Wodnego w Oleśnicy
tacznej" w Chełstówku do kościoła
na naukę pływania w roku szkolnym
w Chełstowie. Dobiegają końca prace
2014-2015. Otwarcie ofert nastąpiło
porządkowe. Prawie 2,5-kilometro30 maja.
wy odcinek przy drodze wojewódzkiej i powiatowej wybudowała firma 	audyt wewnętrzny
"Geo-Bud" za kwotę 599 508,27 zł.
6 czerwca 2014 roku upływa termin
Na zadanie „Kształtowanie obszaru
składania ofert w sprawie zlecenia
przestrzeni publicznej poprzez przeprowadzenia audytu wewnętrznego w
budowę pasa drogowego w zakresie
gminie Twardogóra.
wykonania nawierzchni dla komunikacji pieszej we wsi Chełstów i ChełWażne informacje dotystówek” gmina uzyskała dofinansoczące gospodarowania
wane w wysokości 75 proc. kosztów
kwalifikowanych w ramach działania
odpadami komunalnymi:
„Odnowa i rozwój wsi” objętego
Każdy, kto złożył deklarację w sprawie
PROW na lata 2007-2013.
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: osoba fizyczna lub
	remontują drogi	
prawna,
ma prawo do przekazania na
Trwają remonty dróg gruntowych
PSZOK,
w
ramach tej opłaty, odpadów
i bitumicznych na terenie naszej
komunalnych
zbieranych selektywnie
gminy.
i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
	wybiorą przewoźnika
Deklaracje muszą odzwierciedlać
W trakcie jest procedura przetarstan rzeczywisty na nieruchomości.
Przepraszamy Mieszkańców za utrudnienia związane z trwającymi inwestycjami
W przypadku stwierdzenia zaniżonej
wysokości opłaty będącej wynikiem
np. wskazania mniejszej ilości odpadów,
Burmistrz w drodze decyzji jest zobo17.06.2014 r. godz. 12:00, sala nr 19, o pow. użytkowej 89,30 m2, usytuowawiązany do naliczenia właściwej wysoUrząd Miasta i Gminy w Twardogórze ny na parterze budynku mieszkalnego
kości opłaty.
▪ Łazisko 20, nr działki 5/2 AM 1 o pow. ul. Młyńskiej 4a wraz z procentowym
Fakt nie oddania odpadów w danym
0,43 ha, nieruchomość zabudowana udziałem w nieruchomości wspólnej
miesiącu z różnych powodów, nie
budynkiem dwukondygnacyjnym po 48,12 %. Cena wywoławcza 50 000 zł,
zwalnia z uiszczania opłaty, albowiem
byłej szkole w Łazisku o powierzchni wadium 5 000 zł.
ta opłata jest stała i każdy składający
zabudowy 444 m2 oraz budynkiem go- Wadium płatne do 13.06.2014. Szczedeklarację (osoby fizyczne i osoby prawspodarczym o powierzchni zabudowy gółowe informacje można uzyskać
ne), zobowiązany jest do jej comiesięcz48 m2. Cena wywoławcza 390 000 zł, w pok. nr 3 Urzędu Miasta i Gminego wnoszenia na rachunek bankowy
wadium 39 000 zł.Sprzedaż nie podle- ny Twardogóra lub pod nr tel.
Gminy Twardogóra.
ga opodatkowaniu VAT.
71 3992240.
Z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne za gospodarowaNA SPRZEDAŻ
17.06.2014 r. godz. 13:00, sala nr 19,
nie odpadami komunalnymi, zgodnie
Gmina Twardogóra informuje, że poUrząd Miasta i Gminy w Twardogórze
z obowiązującymi przepisami prawa nie
siada w swym zasobie nieruchomość
▪ Twardogóra, ul. Wrocławska, działsą wystawiane faktury. Każdy płaci za
zabudowaną budynkiem mieszkalka nr 134/3 AM 17 o pow. 0,1420 ha,
dany miesiąc do 15-tego dnia każdego
nym o powierzchni zabudowy 161
zgodnie z decyzją o warunkach zabumiesiąca, wg złożonej wcześniej deklam2 przeznaczonym do kapitalnego
dowy - teren przeznaczony na budowę
racji.
remontu - Twardogóra, ul. Henrybudynku handlowo-usługowego, wolZdarza się, że widzimy samochód do
ka Sienkiewicza, dz. 82/28 AM 25
nostojącego wraz z niezbędną infraodbierania odpadów komunalnych
o pow. 0,0169 ha
strukturą techniczną. Cena wywoławzmieszanych (potocznie śmieciarka),
cza 139 100 zł, wadium 13 910 zł.
który zbiera odpady segregowane. Za▪ Twardogóra, ul. Długa, działka nr
stanawiamy się dlaczego tak się dzieje?
14/6 AM 32 o pow. 0,1550, nieruchoWyjaśniamy, że takie sytuacje mogą
mość zabudowana budynkiem biuromieć miejsce i nie oznacza to, że te odwo-magazynowym dwukondygnacyjpady są zbierane równocześnie z odpanym o złym stanie technicznym o pow.
dami komunalnymi zmieszanymi. Ten
zabudowy 288 m2. Cena wywoławcza
samochód w ramach swoich możliwości
115 000 zł, wadium 11 500 zł.
czasowych jest czasami wykorzystywa▪ Twardogóra, ul. Młyńska, działka
ny do zbierania odpadów segregowanr 22/8 AM 24 o pow. 0,0115, lokal
nych.

wpustów ulicznych, włazów i pokryw
urządzeń. Szerokość jezdni została
uregulowana. Po przebudowie wynosi 4,9 m na całej długości, a przy
włączeniu do ulicy Wielkopolskiej
5 m, podczas gdy przed przebudową w najwęższym miejscu miała 4,5
m. Trwają jeszcze prace porządkowe
oraz związane z oznakowaniem.

PRZETARG UNIEWAŻNIONY
Unieważniony został przetarg nieograniczony na przebudowę pasa drogowego przy Placu Piastów w Twardogórze.
Powód? Zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów, które przewyższały kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie robót
budowlanych. Zadanie będzie realizowane w późniejszym terminie.
	przebudują ośrodek zdrowia
W przetargu nieograniczonym na
przebudowę Wiejskiego Ośrodka
Zdrowia w Goszczu wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą zaproponowało 	rondo przebudowane w 100%
konsorcjum firm z Krotoszyna: PrzedDrugi etapu przebudowy skrzyżowasiębiorstwo Remontowo-Budowlane
nia ulic Wojska Polskiego, 1-go Maja,
„KUBIAK” i Firma Handlowo-UsługoPoznańskiej i Pl. Targowego, gdzie
wa Eugeniusz Grześkowiak w wysow grudniu ubiegłego roku wybudokości 230 461,27 zł. Remont kapitalwane zostało rondo, dobiegł końca.
ny ośrodka wraz z wymianą instalacji
Wykonano nowe nawierzchnie bituelektrycznej, wodno-kanalizacyjnej,
miczne i chodniki Pl. Targowego oraz
stolarki okiennej i drzwiowej, podjaznawierzchnię parkingu w miejscu
dem dla niepełnosprawnych oraz nodawnego przystanku autobusowego.
wym układem funkcjonalnym zostanie
Urządzono również trawniki i miejsca
wykonany do końca sierpnia.
zielone. Jest też nowe oznakowanie
poziome i pionowe oraz kolejny szanowy plac zabaw
let miejski. Jednokabinowa, bezobsłuSpośród dwóch ofert przetargowych
gowa toaleta przystosowana jest dla
na przebudowę placu zabaw w Twarosób niepełnosprawnych. Całkowity
dogórze została wybrana najkorzystkoszt wyniósł 365 040,96 zł. Wykoniejsza. Złożyło ją Przedsiębiorstwo
nawcą była firma "Biobud".
Usługowe Ekolas z Przygodzic na
kwotę 129 200,36 zł. W samym cenDroga przy Polnej
trum miasta, przy ulicy Ogrodowej,
Ruszyły prace budowlane przy budopowstanie plac dla dzieci z bezpieczwie ulicy Polnej w Twardogórze. Zaną nawierzchnią amortyzującą, ogromontowana została linia energetyczna
dzeniem i zestawami zabawowymi
zasilająca oświetlenie drogowe. Monz wieżami, zjeżdżalniami, pomostami,
taż fundamentów i lamp rozpocznie
huśtawkami, karuzelą i urządzeniem
się po zabudowaniu krawężników.
linowym ze ścianką wspinaczkową.
Obecnie wykonywana jest kanalizacja

Remont Długiej
Zakończona została przebudowa ulicy
Długiej w Twardogórze. Odcinek od
ulicy Wielkopolskiej do skrzyżowania
z ulicą Grunwaldzką wyremontowała
firma "Gembiak-Mikstacki" za kwotę
673 533,77 zł. Zakres prac obejmował
nowe nawierzchnie jezdni i chodników
z pełną konstrukcją, zabezpieczenie
istniejącej infrastruktury, wymianę

►

PRZETARGI NIEOGRANICZONE

►

deszczowa na odcinku od ul. Sportowej w kierunku Akacjowej. Prace wykonuje BUDiA – Standard Sp. z o.o. z
Oleśnicy za 614 657,22 zł.

►
►
►

►

►

REMONT BOISK
Trwa procedura przetargowa dotycząca wyłonienia wykonawcy, który
wyremontuje wielofunkcyjne boiska
szkolne w Goszczu i Grabownie Wielkim. 28 maja minął termin składania
ofert - złożone zostały trzy. Wykonanie remontu boisk planowane jest do
końca wakacji.
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Nowy dyrektor
Gimnazjum nr 1

►

Od 1 września, wraz z nowym rokiem szkolnym,
funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
obejmie Paweł Olszański
- wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, trener
sportowy oraz Członek Zarządu Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki. Na początku marca

Przystanek
przy Placu Targowym

Gola Wielka wybrała Sołtysa

Informujemy, że od 19 maja
2014 r. przystanek autobusowy
zlokalizowany tymczasowo przy
Placu Kolejowym w Twardogórze
wrócił ponownie na
Plac Targowy. Za
p ow s t a łe
utrudnienia przepraszamy.

►

W związku z rezygnacją dot yc h c z a s owe go s o ł t y s a,
mieszkańcy Goli Wielkiej,
podczas zebrania wiejskiego
15 maja, dokonali wyboru nowego. Sołtysem został Wiesław
Szymczykiewicz, który był jedynym kandydatem. W wyniku
tajnego głosowania uzyskał on
29 głosów. W zebraniu, burmistrza Jana Dżugaja reprezentowali pracownicy urzędu:
Janina Czekajło, Aleksander Król i Łukasz Gargula. W spotkaniu uczestniczył również radny Przemysław Paprocki.

Kolejne puchary rozdane

►

Pomimo niesprzyjających
warunków
atmosferycznych kolejne zawody strzeleckie o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Twardogórze zgromadziły

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora. Wpłynęła
jedna oferta. 15 kwietnia dziewięcioosobowa komisja konkursowa w składzie: burmistrz
Jan Dżugaj, sekretarz Janina
Czekajło, przewodniczący Rady
Miejskiej Andrzej Obiegło,
starsi wizytatorzy z Kuratorum
Oświaty we Wrocławiu: Małgorzata Byłów i Marek Sieczka,
przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego Karolina Stanisławska, przedstawiciel NSZZ Solidarność Zygmunt
Wydmuch, przedstawiciel
Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 Teresa Tyszer oraz
przedstawiciel Rady Rodziców
Alicja Jankowska wyłoniła kandydaturę Pawła Olszańskiego.
Zastąpi on przechodzącą na
emeryturę obecną dyrektor
Annę Siwa.
Lekarzu, reaguj na przemoc
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu
z Ministerstwem  Zdrowia
uruchomiła projekt informacyjno - edukacyjny pod
hasłem „Lekarzu, reaguj na
przemoc". Więcej informacji
o kampanii można znaleźć na
stronie www.lekarzureagujnaprzemoc.pl.
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kilkudziesięciu uczestników.
Na starcie stanęli zawodnicy
w różnych kategoriach wiekowych. W przerwach pomiędzy
kolejnymi startami mogli wypróbować swoje siły w strze-

laniu z łuku lub wzmocnić się
jedząc kiełbaski z grilla przy
okazji grzejąc się przy ognisku.
Deszcz i zimno nie przeszkodziły zawodnikom w uzyskiwaniu
dobrych wyników.

grupa amatorzy - karabin dowolny juniorzy: 1. Adam Pietras - 61 pkt., 2. Mateusz Lityński - 61 pkt., 3. Daniel Pienio - 60 pkt., 4. Sylwia Lityńska - 47 pkt., 5. Michał Rogala - 47 pkt.; grupa amatorzy - karabin dowolny seniorzy: 1. Jan Sobera - 77 pkt., 2. Dariusz Pienio - 73 pkt., 3.
Ryszard Laszczyk - 67 pkt., 4. Krzysztof Górecki - 64 pkt., 5. Michał Pruski - 61 pkt., grupa amatorzy - pistolet open: 1.Henryk Pawlik - 74 pkt.,
2. Laszczyk Ryszard - 71 pkt., 3. Beata Szczypek - 69 pkt., 4. Jan Sobera - 67 pkt., 5. Krzysztof Szczypek - 61 pkt.; grupa powszechna - karabin
dowolny: 1. Adam Nowicki - 94 pkt., 2. Bronisław Sobiś - 93 pkt., 3. Marek Bernacki - 93 pkt., 4. Michał Stefański - 37 pkt., grupa powszechna
- pistolet sportowy: 1. Trojanowicz Grzegorz - 93 pkt., 2. Marszałek Mirosław - 91 pkt., 3. Bajkowski Aleksander - 89 pkt., 4. Babula Ryszard
- 89 pkt., 5. Bernacki Marek - 89 pkt.

Nic nie zwalnia nas od opłat

►

W lipcu minie już rok odkąd obowiązuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
w którym to, właściciele nieruchomości zamieszkałych obliczają opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości osób zamieszkujących, a właściciele nieruchomości
niezamieszkałych (np. prowadzący
działalność gospodarczą, szkoły, zakłady pracy, sklepy, domki letniskowe, ogrody działkowe), obliczają w/w
opłatę na podstawie norm ustalonych
w Regulaminie utrzymania czysto-

ści i porządku na terenie miasta
i gminy Twardogóra - Uchwała nr
XXXII.255.2013 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 grudnia 2013 r. Można powiedzieć, że generalnie mieszkańcy gminy Twardogóra sumiennie
wywiązują się ze swoich obowiązków,
a cały system działa bardzo sprawnie.
Jednakże, w tym miejscu, chcielibyśmy przypomnieć, że każda osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą
powinna zgłosić się do UMiG, celem
wypełnienia deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpada-

Recytowali w bibliotece

►

47 uczniów z klas I-IV szkół podstawowych rywalizowało 9 kwietnia
w bibliotece podczas XXIII Gminnego
Konkursu Recytatorskiego. Honorowy
patronat nad konkursem tradycyjnie
objął burmistrz Jan Dżugaj. Recytacje
oceniało jury w składzie: Aleksandra
Dwornikowska, Agata Nikolin-Mrowicka
i Anna Szierok. W kategorii uczniów klas
I-II pierwszą nagrodę burmistrza zdobyła Katarzyna Orlikowska (SP2), drugą
Natalia Głąbicka (SP w Goszczu), Vanessa Gąsior (SP1) i Sandra Mielnik (SP2),
trzecią Zuzanna Maszyna (SP2), a wyróżnienia Nikola Rządczyk (SP w Grabownie
Wielkim) oraz Anastazja Kowalczyk (SP1)
i Hanna Janas (SP1). W kategorii uczniów

klas III-IV pierwsza była Alicja Ciosek (SP
w Goszczu), druga Aleksandra Pękala
(SP2) i Hanna Babij (SP2), trzecia Antonina Garwolińska (SP1), a czwarta Małgorzata Mazur (SP1). Wyróżnienia w tej
kategorii wiekowej przyznano Marcie
Żuchowskiej (SP2), Mai Juszczak (SP2),
Małgorzacie Twaróg (SP w Goszczu),
Małgorzacie Żebrackiej (SP1), Kornelii
Morce (SP1) i Milenie Gawin (SP1). Laureaci konkursu oraz uczestnicy odbierali
nagrody książkowe oraz gminne gadżety z rąk dyrektor biblioteki Beaty Pięty.
Gminne gadżety otrzymały również, za
swoją pracę, panie z jury. Konkursowi
towarzyszyła wystawa książkowa „Poezja dziecięca”.

Róże dla bibliotekarek w ich święto

Grozi kara grzywny
TEREN ZIELONY
NIE PARKOWAĆ

Parkowanie pojazdów w miejscach
do tego nie przeznaczonych, to
coraz częstsze zjawisko w gminie
Twardogóra. Przypominamy, że
zgodnie z uchwałą w sprawie regulaminu o utrzymaniu czystości
i porządku, zabrania się niszczenia
zieleni miejskiej, w tym trawników
i zieleńców. Wobec osób, które nie
zastosują się do zapisów w/w regulaminu, może zostać nałożona kara
grzywny do 1000 złotych.

Bliżej po wodę

►

Dzień Bibliotekarza uroczyście świętowały twardogórskie bibliotekarki
13 maja. Dzień ten swoim
przybyciem do nich uświetnił
wiceburmistrz Jan Bernacki
i sekretarz Janina Czekajło. Zastępca burmistrza przeczytał
słowa podziękowania, które
skierował do dyrektor biblioteki Beaty Pięty oraz wszystkich pracowników burmistrz
Jan Dżugaj, życząc pomyślności, zadowolenia z pracy
oraz spełnienia obowiązków
wobec wszystkich pokoleń.
W imieniu mieszkańców wyraził wdzięczność za dostęp do
książki, wydarzeń kulturalnych

mi komunalnymi i jej złożenia zgodnie
z miesiącem rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej. W razie nie
złożenia w/w deklaracji, na podstawie
wpisów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub w trakcie wyniku przeprowadzonej weryfikacji w terenie, Burmistrz
MiG Twardogóra, będzie wzywał nowo
utworzone podmioty do złożenia deklaracji. W przypadku niedopełnienia
w/w formalności w drodze decyzji administracyjnej burmistrz naliczy daną
opłatę wraz z kosztami postępowania.

Wychodząc napr zeciw
sugestiom mieszkańców,
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej
ZGKiM zainstalował dwa dodatkowe
punkty czerpalne wody. Jeden z kranów
znajduje się w tylnej części cmentarza, a
drugi w centralnej - na prawo od krzyża.

Nowe punkty PIFE

oraz za możliwość prezentowania twórczości artystycznej.
Chwalił to, że biblioteka stała
się miejscem rozwoju zainteresowań i przyjaznym miejscem

Twardogórski Informator Samorządowy

spotkań, a na koniec pogratulował bibliotekarkom nowatorskich pomysłów. Wszyscy
pracownicy biblioteki otrzymali z rąk wiceburmistrza róże.
nr 3 (137) 2014

Informujemy, że w maju
2014 r. na Dolnym Śląsku zostały uruchomione
3 lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: w Jeleniej Górze, Legnicy
i Wałbrzychu. Działalność Punktów
koordynuje Urząd Marszałkowski Wonr 3 (137) 2014

jewództwa Dolnośląskiego. Punkty
Informacyjne Funduszy Europejskich
(PIFE) zapewniają bezpłatną informację o możliwościach wsparcia ze środków Unii Europejskiej dla mieszkańców
województwa dolnośląskiego. Główny
PIFE we Wrocławiu funkcjonuje w budynku głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
Twardogórski Informator Samorządowy

(ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, III
piętro, pokój 300). Czynny jest w poniedziałki od 8.00 do 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 8.00-16.00.
Infolinia: 801 700 008, tel. 71 776 95
01, 71 776 96 51, pife@dolnyslask.pl.
Zapraszamy do odwiedzania strony
dolnośląskich PIFE: www.fundusze.dolnyslask.pl
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Dedykowane mamom

Święto Strażaków

►

►
Wybory do Parlamentu
Europejskiego

15,81 % wyniosła w Gminie Twardogóra frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Szczegółowe wyniki z rozbiciem na poszczególne
obwody głosowania wraz
z kompletnymi protokołami znajdują się na stronie
internetowej Państwowej
Komisji Wyborczej:http://
pe2014.pkw.gov.pl/pl/wyniki/gminy/view/021408

Strażacy z Ochotniczych
Straży Pożarnych w Domasławicach, Goszczu,
Grabownie Wielkim i Twardogórze obchodzili 3 maja
swoje święto. Wśród zaproszonych na uroczystość gości
byli m.in. zatępca burmistrza
Jan Bernacki, przewodniczący
rady miejskiej Andrzej Obiegło, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy aspirant sztabowy Marek
Przytuła oraz insp. ds. obrony cywilnej, wojskowości,
obrony kraju i spraw p-poż.
Leokadia Bielecka. Z okazji
Dnia Strażaka Jan Bernacki
złożył wszystkim druhom oraz

Echo wyróżnione
po raz kolejny

3000 złotych to wysokość
nagrody jaką otrzymał
twardogórski MLKS Echo
za wyniki współzawodnictwa młodzieżowego w
klasyfikacji Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Podczas
Dolnośląskiej Gali Sportu
Młodzieżowego, która odbyła się 4 kwietnia w Legnicy, zastępca prezesa klubu
"Echo" Paweł Olszański
odebrał wyróżnienie z rąk
Marszałka Województwa
Cezarego Przybylskiego.
W sumie nagrody otrzymało 121 sekcji z 87 klubów.
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proboszcz ks. Ryszard Jeleń,
proboszcz parafii w Goszczu
ks. Stanisław Buchta oraz ks.
Józef Wiśniewski. Oprawę
muzyczną zapewniła Twardogórska Orkiestra Dęta pod
przewodnictwem Stanisława
Miśkiewicza.

Najaktywniejsze sołectwo
wemu wręczył zastępca burmistrza Jan Bernacki, który
reprezentował gminę Twardogóra. Podczas gali swoje
wyroby rękodzielnicze zaprezentowała pani Zofia Kulik

Dolina
Baryczy
Poleca

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Administrator Znaku
„Dolina Baryczy Poleca”
informuje o rozpoczęciu
naboru wniosków o prawo
do posługiwania się Znakiem „Dolina Baryczy Poleca” w promocji swoich
produktów i usług w edycji
2014/2015. Szczegóły na
stronie: nasza.barycz.pl

weteranom pożarnictwa podziękowania za trudną i odpowiedzialną służbę. Główne
uroczystości, które odbyły się
3 maja, na terenie remizy OSP
w Twardogórze, poprzedziła
msza święta w bazylice, którą
koncelebrowali: twardogórski

z Bukowinki, wystąpiły także
dzieci ze świetlicy środowiskowej. Zaprezentowały się
w przedstawieniu "Muminki
i Maminki z przepięknej Bukowinki".

►

Gala podsumowująca IV
edycję konkursu na Najaktywniejsze
Sołectwo
w Dolinie Baryczy odbyła
się 26 kwietnia w Dziadkowie. W uroczystości wzięła
udział reprezentacja sołectwa Bukowinka. Dyplom za
uczestnictwo w konkursie
sołtysowi Henrykowi Górko-

Rodzinna Majówka

►

Spektaklem "Don-Juan"
w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej
w Goszczu rozpoczęła się
o godz. 15.00 "Rodzinna
Majówka" na placu OSP
w Twardogórze. W zorgani-

zowanym przez twardogórski
GOSiR festynie nie zabrakło
baniek mydlanych, balonowego show, malowania twarzy, bloku sportowego dla
najmłodszych, konkursów
z nagrodami, dmuchanych
zamków. Na scenie wystąpiła Twardogórska Orkiestra
Dęta. Umiejętności zaprezen-
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towała szkoła tańca Jast. Magicznymi sztuczkami bawił
nas występ iluzjonisty. Na zakończenie o godzienie 18.00
wystąpił zespół La Dance.

Uroczyste obchody Dnia Matki, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną, odbyły się 23 maja w kościółku
pw. Matki Boskiej i Świętej Trójcy.
Świętowanie rozpoczęło się wernisażem wystawy Barbary Gulbinowicz –
wrocławskiej malarki oraz koncertem
zespołu Biografon. W drugiej części
dnia przed twardogórską publicznością
wystąpili: Marek Niesobski w koncercie ,, Pieśń na jednej strunie”, Bolesław
Grobelny z poezją inspirowaną spektaklem ,,Na zakręcie” oraz Nadija Łomanova-Barańska i Małgorzata Śniegulska
z utworami muzycznymi.
Na spotkanie przybyli zarówno starsi,
jak i młodsi twardogórzanie, których
powitała i słowo wstępne wygłosiła Beata Pięta, dyrektor twardogórskiej bi-

blioteki, która życzyła wszystkim miłego
odbioru muzyki i wielu zachwytów nad
sztuką. Barbara Gulbinowicz oczarowała
uczestników nie tylko swoim talentem
malarskim, ale także umiejętnościami
muzycznymi, jako wokalistka oraz autorka muzyki i tekstów piosenek. Akompaniował jej Wiktor Mączyński, muzyk
i artysta. Po koncercie Biografonu każdy
miał możliwość zadać pytanie artystom
i dowiedzieć się nieco więcej na temat
ich inspiracji macierzyństwem. Po południu z kolei swoją grą na pile urzekł
słuchaczy Marek Niesobski. Harmonijne dźwięki, przyjemne dla ucha melodie z musicalu ,,Skrzypek na dachu” czy
wzruszająca Ave Maria porwały publiczność. W przerwach między poszczególnymi częściami koncertu głos zabierał

Uczcili patrona

Mamy złoto i srebro

►

25 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Twardogórze miały miejsce uroczystości z okazji kanonizacji ich Patrona.
Kulminacją obchodów było uroczyste
odsłonięcie Miejsca Pamięci Kanonizacji
Jana Pawła II. W jego centrum znajduje się popiersie Jana Pawła II, a za nim
- na ścianie - umieszczone zostały dłonie
społeczności szkolnej i przyjaciół szkoły
odciśnięte w 288 tabliczkach.

►

Dwa medale z mistrzostw Dolnego Śląska w wielobojach przywieźli
młodzi lekkoatleci Echa Twardogóra.
Zawody zostały rozegrane 3 i 4 maja we
Wrocławiu, w ramach Ogólnopolskiego
Mityngu Wiosna Wielobojowa, na którą
przyjechała krajowa czołówka juniorów.
W swoim debiucie Szymon Olszański
uzyskał 5 487 pkt i został złotym medalistą w 10-boju: 100 m - 12.29, w dal 5.84, kula - 10.23, wzwyż - 1.67, 400 m 55.96, 110 m - 16.05, dysk - 27.07, tyczka
- 3.80, oszczep - 45.82,
1500m - 5:04.00. Na
drugim miejscu podium stanął Błażej
Sobczak, który uzbierał 5 187 pkt, osiągając następujące wyniki: 100 m - 11.79, w
dal - 5.77, kula - 10.11,
wzwyż - 1.64, 400 m
- 54.61, 110 m 16.49,
dysk - 25.25, tyczka 3.00, oszczep - 43.50,
1500m - 5:19.40.

Wrócili z siedmioma
medalami

►

Aż siedem medali przywiozło sześciu
zawodników Echa Twardogóra z Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów
i Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce, które odbyły się 17 maja w Bogatyni. W strugach deszczu podwójną
medalistką została Dominika Orlińska,
podopieczna Waldemara Czajkowskiego. Najpierw młotem rzuciła 34,22 m,
zajmując III miejsce, a później oszczep
cisnęła na 36,18 m, co dało jej II pozycję.
Pozostałe medale zdobywali: Radosław
Woźniak (400 m ppł): II miejsce, 62,37
s; Szymon Olszański (rzut oszczepem):
III miejsce, 41,37 m; Przemysła Kaźmierczak (skok o tyczce): II miejsce, 2,80 m;
Karolina Berkowska (bieg na 400 m ppł):
III miejsce, 69,34 s; Błażej Sobczak (skoko wzwyż): II miejsce, 165 cm

Teraz już wiedzą, jak współpracować ze służbami ratunkowymi

►

Zakończył się projekt edukacyjny
Bezpieczny Dolnoślązak, który był
skierowany do uczniów i nauczycieli
szkół oraz przedszkoli z Dolnego Śląska.
Do pierwszej edycji, zakwalifikowała się
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła
II w Twardogórze. Dzięki uczestnictwu
w projekcie uczniowie nauczyli, się jak
reagować i współpracować ze służbami
ratunkowymi. Szkoła uzyskała również
dostęp do platformy edukacyjnej Fronter - „Bezpieczny Dolnoślązak”.
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poeta Bolesław Grobelny, który swoją
poezją, powstałą na podstawie sztuki
,,Na zakręcie”, wywoływał uśmiechy
na twarzach słuchaczy. O niepowtarzalny klimat spotkania zadbały również:
Małgorzata Śniegulska - piosenką ,,Na
zakręcie” oraz Nadija Łomanova-Barańska utworami ,,Nie żałuję”, ,,Człowieczy
los”, i ,,Eurydyki”.
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8 medali dla lekkoatletów

23 naszych uczniów uzyskało prawo startu
w Finale Strefy Wrocławskiej Indywidualnych Mistrzostw Lekkoatletycznych, który
odbył się we Wrocławiu 22 maja 2014 r.
W klasyfikacji ogólnej zespół dziewcząt
uplasował się na III miejscu, a chłopców
na miejscu II. Do Finału Dolnośląskiego kwalifikacje uzyskało 11-tu reprezentantów t wardogórskiego gimnazjum.
Szczegóły i fotorelacja:twardogora.pl.
Twardogórski Informator Samorządowy
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Śpiewali polskie piosenki

Promujemy aktywny styl życia

►

Mieszkańcy gminy Twardogóra,
i to w różnym wieku, chętnie brali
udział w „VI Europejskim Tygodniu
Sportu dla Wszystkich”, czyli cyklu
imprez sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia i aktywność fizyczną, adresowanych głównie
do tych, którzy uważają, że regularne
ćwiczenia nie są im potrzebne.
W ramach Tygodnia Sportu, który
rozpoczął się 17 maja, odbył się m.in.
piknik lekkoatletyczno-strzelecki na
tartanowym stadionie, a ponadto:
zawody wędkarskie na gliniankach,
pingpongowe zmagania w Grabownie Małym, biegi przełajowe o puchar
dyrektora gimnazjum (zwyciężyła

Agnieszka Cych), szkolne zawody lekkoatletyczne, piłkarski turniej służb
mundurowych (wygrana zakładu karnego z Oleśnicy), gry zręcznościowe
dla emerytów na terenie zielonym
przy byłej harcówce, spacer rekreacyjny 60+, ćwiczenia przy muzyce (pilates
i aerobik), zawody pływackie w oleśnickim kompleksie wodnym „Atol”
oraz, na koniec, zawody siatkówki plażowej na trzech położonych malowniczo nowych boiskach przy ścieżce
edukacyjno-przyrodniczej przy hali
sportowo-widowiskowej.
Szczegółowa relacja wraz ze zdjęciami: twardogora.pl/zakładka Europejski Tydzień Sportu.

►

Tegoroczną nagrodę Grand Prix VI
Gminnego Konkursu Piosenki Polskiej
pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy zdobyła Patrycja Szewczyk.
W ramach dodatkowej nagrody, laureatka wystąpi przed gwiazdą wieczoru

podczas Dni Twardogóry. W dwudniowych eliminacjach, które odbywały się
8 i 9 kwietnia wzięło udział 54 solistów
w pięciu kategoriach wiekowych. Jury
w składzie: Kazimierz Cichoń, Andrzej Kowalczyk, Stanisław Miśkiewicz oceniało
dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, poprawność intonacji i ogólny
wyraz artystyczny młodych piosenkarzy. W trakcie koncertu, który odbył się
11 kwietnia w świetlicy wielofunkcyjnej
w Moszycach zaprezentowali się zwycięzcy poszczególnych kategorii, którym puchary i dyplomy wręczyli przewodniczący
Rady Miejskiej Andrzej Obiegło oraz zastępca przewodniczącego Barbara Franc.
Każdy uczestnik otrzymał także upominek. Orgaznizatorem VI Gminnego Konkursu Piosenki Polskiej był Gminny Ośrodek Sportu i Rekracji w Twardogórze.

PRZEDSZKOLE: I Bartosz Cierpka,II Hanna Skrzypczak, III Maria Juszczak,wyróżnienia: Oliwia Rydzyńska, Nikola Błasiak; SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I - III: I Maja Juszczak, II Nikola
Nowak, III Maja Tokarska, wyróżnienia: Martyna Ślusarek, Kamila Bilska; SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI:I Julia Pawlak z choreografią Dawida Krawczyka,II Milena Gawin, III Natalia Łotecka, wyróżnienia: Oliwia Komór, Patryk Bogusławski; GIMNAZJUM: I Julia Wira, II Justyna Słaba,III Klaudia Szewczyk, wyróżnienia: Natalia Witiw, Adrianna Smolis; POWYŻEJ
16 LAT - Nagroda Grand Prix: Patrycja Szewczyk

Rywalizowali lekkoatleci

►

Mistrzostwa Powiatu
w Lekkiej Atletyce odbyły się 13 i 14 maja na
zmodernizowanym stadionie lekkoatletycznym
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Twardogórze.
We wtorek rywalizowało
10 szkół podstawowych,
a w środę 8 gimnazjów. Sportowcy walczyli o podium
w konkurencjach biegowych,

rzucie oszczepem i dyskiem,
pchnięciu kulą, skoku w dal
i rzucie piłeczką. Organizatorami zawodów byli Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Oleśnicy i Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Twardogórze. Dla najlepszych zawodników w każdej
konkurencji czekały medale
i dyplomy, a zespoły zostały
nagrodzone pucharami.

WYNIKI: szkoły podstawowe - chłopcy: 1. SP nr 4 w Oleśnicy, 2. SP nr 6 w Oleśnicy,
3. SP w Międzyborzu; dziewczęta: 1. SP nr 4 w Oleśnicy, 2. SP nr 2 w Oleśnicy, 3. SP nr 6
w Oleśnicy; GIMNAZJA - chłopcy: 1. Gimnazjum nr 1 w Twardogórze, 2. Gimnazjum w
Międzyborzu, 3. Gimnazjum nr 2 w Oleśnicy; dziewczęta: 1. Gimnazjum nr 1 w Sycowie,
2. Gimnazjum nr 1 w Twardogórze, 3. Gimnazjum nr 3 w Oleśnicy

Mistrzyni Polski w Taekwondo

Podczas Mistrzostw Polski w Taekwondo
ITF, które odbyły się 26 kwietnia 2014 r.
w Oleśnicy pierwsze miejsce i tytuł Mistrzyni Polski w konkurencji walk semi
kontakt kategorii kadet zdobyła Beata Dumin. Złota medalistka na co dzień trenuje
w Klubie "Sabun", którego sekcja sztuk
walki mieści się w twardogórskim GOSiR.
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Siatkarskie zmagania
Najlepsze w powiecie
7 kwietnia w Sycowie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w Piłce Siatkowej
Dziewcząt - "dwójki". Zwyciężyły dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Twardogórze, które grały w składzie:
D. Siemaszko, M. Gawin, G.
Nowicka i W. Freus. Siatkarki
z jedynki wygrywając zawody powiatowe wywalczyły
awans do zawodów szczebla
wyższego.
Zagrali w hali
7 drużyn rywalizowało
podczas turnieju eliminacyjnego XXXVII Wrocławskiej
Spartakiady Rekreacyjnej
TKKF w piłce siatkowej mężczyzn, która odbyła się 12
kwietnia w twardogórskiej
hali. W grupie A zagrały zespoły MPK Wrocław, OSIR
Strzelin, ULKS Ludów Polski
Strzelin, RS Volley Dziadowa
Kłoda. W grupie B natomiast:

GOSIR Twardogóra, Ogień
Syców oraz Tramwajarz Wrocław. Zwyciężyła drużyna
Ogień Syców pokonując MPK
Wrocław 2:0. W meczu o III
miejsce gospodarz GOSIR
Twardogóra pokonał RS Volley Dziadowa Kłoda 2:0.
Ostatki za nami
10 zespołów (ponad 70
uczestników) uczestniczyło
w "Halowych ostatkach" turnieju piłki siatkowej drużyn mieszanych w niedzielę
11 maja w hali sportowo - widowiskowej w Twardogórze.
Na podium stanęły drużyny:
WROCŁAW, TURBO CIEŚLE
i GOSiR, które otrzymały pamiątkowe puchary oraz medale. Klasyfikacja końcowa:
1. Wrocław, 2. GOSiR, 3. Turbo Cieśle, 4. Dziadowa Kłoda
I, 5. Oleśnica, 6. Dziadowa
Kłoda II, 7. Okrężna, 8. Gwardia, 9. Drink Team, 10. Gimnazjum Twardogóra

Szkoła w Grabownie wspiera system bezpieczeństwa
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim
wzięli udział w wojewódzkim
etapie Mistrzostw Dolnego
Śląska w Edukacji dla Bezpieczeństwa. W kategorii kl. I-III
Grabowno zdobyło 13 miej-
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sce, natomiast w kategorii kl.
IV-VI - 12. Wiedzę uczniów
sprawdzali: policja, straż pożarna, straż miejska, pracownicy WOPR, pracownicy komunikacji miejskiej, ekolodzy
i wojsko.
11

plac przy ulicy kopernika
plac przy ulicy kopernika

16:00 - blok dla dzieci do godziny 18:00

niedziela 8 czerwca

organizator:

koncert brodki

twardogóra

samorząd gminy

22:30 - zabawa taneczna z zesPołem Pegaz

21:00 -

koncert haPPy end

sponsorzy:

6 czerwca 7 czerwca -

12:00
18:00
9:00
10:00
11:00

-

turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży - boisko orlik
turniej piłki nożnej dorosłych - boisko orlik
zawody strzeleckie - szkoły podstawowe - strzelnica lok
finał turnieju tenisa ziemnego par deblowych - korty tenisowe
zawody strzeleckie - pozostali uczestnicy - strzelnica lok

imPrezy towarzyszące

koncert rafała brzozowskiego
koncert kombii

16:20 - Przegląd orkiestr dętych - Przemarsz z rynku 16:05 - Pokaz szkoły tańca „ Jast”
▪ dziecięco - młodzieżowa orkiestra dęta z krobi
16:20 - wystęPy dzieci: sP w goszczu, sP nr 1
▪ odolanowska orkiestra dęta
18:10 - koncert zesPołu imPuls
▪ trzebnicka orkiestra dęta
▪ twardogórska orkiestra dęta
18:40 18:30 - wystęPy dzieci: Przedszkole, sP nr 2
20:30 19:20 22:00 - zakończenie (Pokaz sztucznych ogni)
20:30 - laureat konkursu "piosenki polskiej"

16:00 - parada motocyklistów - wyjazd z rynku

sobota 7 czerwca

patroni
medialni:

