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Rusza program 500+ w Twardogórze. Formularze
wniosków można już pobrać w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Wielkopolskiej 11 w godzinach 7:45 - 15:45 od poniedziałku do
piątku. Przyjmowanie wypełnionych wniosków nastąpi
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkodopiero
od
1
kwietnia
w
momencie
startu
programu.
Pierwszy okres, na który ustalone będzie prawo
wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne
dziecko przydo
spełnieniu
kryterium 800 złwychowawczego
netto lub 1200 zł w przypadku
wychowywania
w rodzinie
świadczenia
to
1
kwietnia
2016
30
września 2017 roku. Rodzice bez względu na
dziecka niepełnosprawnego. To 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.
dochody otrzymają po 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a rodziny o dochodach nie wyż100
szych niż 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1 200 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym) także
Świadczenie 500 zł to wsparcie długofaCo w przypadku
rodzin patchworkowych?będzie przysługiwało do ukończenia 18 roku życia
lowe.
otrzyma świadczenie?
naKtopierwsze
dziecko. Świadczenie
wychowawcze
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają
polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najdziecka. Szczegółowe informacje o programie w ulotce oraz na www.twardogora.pl.
rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każ- mniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie

da rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci
będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne
dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800
zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na
pierwsze lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium
dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny
zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej.

2,7 mln

rodzin skorzysta z programu „Rodzina 500 plus”

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na
stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak
i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych
wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje
opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się
opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek
i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione
od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez
względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy
obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu
jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać
wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł
(1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?
Świadczenie wychowawcze będzie realizowane
w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie
będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować
będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych
rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią
prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących
od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących
świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze
będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej
lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np.
w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń
socjalnych.

Skaldowie dla Kobiet
Tradycyjnie już z okazji Dnia Kobiet
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
zaprosił do twardogórskiej hali
sportowo - widowiskowej
gwiazdy polskiej estrady.
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DNI TWARDOGÓRY, 18-19 CZERWCA 2016
W programie występy zespołów lokalnych, dziecięcych i młodzieżowych. Tradycyjnie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, parada motocyklistów oraz
bezpłatny blok zabaw dla dzieci. Nie zabraknie imprez towarzyszących, zabawy
tanecznej oraz pokazu sztucznych ogni.
Organizacja tego święta finansowana jest ze środków Gminy przy wsparciu Sponsorów. Zainteresowanych udziałem w sponsorowaniu tego wydarzenia prosimy o kontakt
z Referatem Promocji i Rozwoju Gminy pod numerem telefonu 71 399 22 34. Wpłat
można dokonywać na konto: Gmina Twardogóra, Bank Spółdzielczy O/Twardogóra:
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003

Enej - Anna Wyszkoni - Dawid Kwiatkowski

Teatr ,,Poza plus”

Przedstawienia inaugurujące
działalność teatru miejskiego
pt.: ,,Bajka o Moliku, który
książki ratował” odbyły się
w świetlicy w Moszycach
i w sali pałacowej w Goszczu.

Matematyczny As
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X edycja Gminnego Konkursu
Matematycznego dla uczniów
klas IV – VI odbyła się 22 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim.
Patronat nad konkursem
objął Burmistrz Miasta
str. 6
i Gminy Twardogóra.

Sukcesy Echa

Jak co roku MLKS Echo
Twardogóra podsumowało
sezon. 26 lutego w świetlicy
wielofunkcyjnej w Moszycach
trenerzy poszczególnych
sekcji przedstawili działalność
klubu w 2015 roku.
str. 10

DZIEŃ FLAGI
wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych

RYNEK W TWARDOGÓRZE

2 MAJA 2016

szczegóły
wkrótce

Z XV sesji rady
Podczas sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, która odbyła się 10 marca, radni
podjęli 29 uchwał. Na początku sesji burmistrz przedstawił zebranym, nową prezes
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Twardogórze, panią Monikę Strzelecką,
która objęła to stanowisko 15 lutego br.
Następnie Zbigniew Potyrała podzielił się
informacjami o spotkaniach w jakich uczestniczył i o działaniach jakie podjął od ostatniej sesji. Dzięki owocnym negocjacjom
z władzami powiatu oleśnickiego burmistrzowi udało się zagwarantować przedłużenie
działalności Szkoły Specjalnej w Twardogórze w obecnej formie organizacyjnej także w
roku szkolnym 2016/2017 r. Placówce groziła
likwidacja z końcem bieżącego roku szkolnego. Uzyskane przedłużenie działalności
szkoły spowoduje, że przyszłym roku nasze
dzieci unikną ewentualnych codziennych
dojazdów do innych placówek a nauczyciele z naszej gminy zachowają pracę. Burmistrz poinformował również, że w trakcie
negocjacji zaproponował powiatowi pomoc
organizacyjną, nie wykluczył pomocy finansowej oraz zadeklarował chęć ewentualnego
przejęcia przez gminę obiektu szkoły wraz
przyległym do niego terenem. Od września
br. w szkole będzie się uczyło ok. 30 dzieci
w 4 oddziałach. Gminę czeka przeprowadzenie analizy, która pozwoli odpowiedzieć
na pytanie czy przewidywana ilość uczniów
we wrześniu 2017 r. pozwoli na utrzymanie
szkoły w dotychczasowej lokalizacji czy też
będzie konieczne zapewnienie innych form
nauczania m.in. w gminnych placówkach.
Burmistrz uczestniczył w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych OSP w Twardogórze, Grabownie Wielkim i Domasławicach.
Wyraził zadowolenie z pozytywnych zmian
jakie zaszły w jednostce w Twardogórze.
Przypomniał o wykonanej modernizacji
(m.in. biura, wykonanie docieplenia dachu) twardogórskiej remizy. Dodał, że jest
duża szansa na zakupienie w tym roku dla
OSP w Twardogórze ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Brany jest pod
uwagę także zakup wozu gaśniczego dla
jednostki w Grabownie Wielkim. Wiosną br.
będzie wykonywany remontu dachu remizy
tej jednostki. Przebudowane zostanie też,
z udziałem funduszu sołeckiego, dotychczasowe pomieszczenie świetlicy. Na spotkaniu
w Domasławicach rozmawiano m.in. o planach poprawy bazy lokalowej w najbliższych
latach.
Burmistrz wziął także udział w spotkaniach
związanych z finalizowaniem projektu przebudowy budynku GOSiR-u przy ul. 1-go
Maja 2, którego konsekwencją jest potrzeba
okresowego i docelowego ulokowania instytucji, które obecnie w tym obiekcie funk2

Z XV sesji rady
cjonują. Przebudowa obejmie m.in. budowę
windy oraz dostosowanie budynku do potrzeb Centrum Usług Wspólnych i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
które będą miały w nim swoją siedzibę.
Burmistrz uczestniczył również w:
- spotkaniu z zarządem i pracownikami Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
(przedstawiono m.in. najbliższe zamierzenia związane z organizacją spółki),
- Konwencie Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego w Samotworze
w gminie Kąty Wrocławskie (spotkanie
było m.in. okazją do przedstawienia się
nowego Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka i przedstawienia przez niego
m.in. zasady współpracy z samorządami,
warunków współdziałania z Lasami Państwowymi),
- odbiorze chodnika w Moszycach,
- spotkaniach, podczas których dokonywano ustaleń w sprawie remontu pomieszczenia do przygotowywania posiłków
w Szkole Podstawowej nr 1. Na te prace
placówka zdobyła dotację w wysokości 15
tys. zł od firmy GKN. W drugiej połowie
marca br. prace powinny zostać ukończone,
- rozmowach z dyrekcją Banku Spółdzielczego dotyczących prowadzenia rachunków bankowych gminy i jej jednostek oraz
Programu 500+,
- spotkaniu z Radami Rodziców naszych
szkół i przedszkola, podczas którego podsumowano I Bal Charytatywny. Zebrano
około 14 tysięcy, które zostaną wykorzystane przez poszczególne placówki oświatowe na inicjatywy dotyczące naszych
dzieci,
- przedstawieniu pt. „Słowo o Oskarze”
w Oratorium w Twardogórze,
- spotkaniu noworocznym w Krośnicach,
- X Gminnym Konkursie „Matematyczny
AS” w Szkole Podstawowej w Grabownie
Wielkim,
- w rozmowach w sprawie pomocy w budowie placu zabaw dla wspólnoty przy ulicy
Okrężnej,
- spotkaniu podsumowującym ubiegłoroczną działalność MLKS Echo,
- rozmowach z firmą Tauron w sprawie możliwości sprawowania przez gminę funkcji inwestora zastępczego przy budowie
oświetlenia na terenie Gminy Twardogóra
(pozwoli to na szybszą rozbudowę sieci
oświetleniowej) oraz uruchomienia programu edukacyjnego „Bezpieczniki Taurona”
skierowanego dla uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej,
- spotkaniach, podczas których ustalano
schemat organizacyjny Centrum Usług
Wspólnych (rozpocznie działalność od 1
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kwietnia br.)
Zastępca burmistrza Ryszard Gąsior
podczas urlopu Zbigniewa Potyrały (w
dniach od 8 do 19 lutego) reprezentując
go wziął udział m.in. w:
- spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim
w sprawie ujęcia naszej gminy w Planie
gospodarki odpadami dla województwa
wielkopolskiego,
- walnym zebraniu Koła Wędkarskiego
w Twardogórze,
- walnym zebraniu sprawozdawczym LOK
i klubu Strzeleckiego "Feniks",
- Halowym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
Prezesa K.S. "WIWA Goszcz" (hala sportowo-widowiskowa GOSiR),
- spektaklu twardogórskiego teatru miejskiego pt. "O Moliku, który książki ratował".
Na zakończenie sesji burmistrz przedstawił
zebranym stan przygotowań naszej gminy
do realizacji programu 500 plus.
Podjęto uchwały w następujących sprawach:
- zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2016,
- zmiany Uchwały Nr XIII.127.2015 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację
zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448
Goszcz - Moszyce”,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska),
drogi powiatowej nr 1490 D (ul. Sycowska)
i drogi gminnej nr 101926 D (ul. Rynek)
w miejscowości Goszcz na skrzyżowane
typu rondo”,
- zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa
Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:
„Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr
448 Twardogóra - Chełstówek”,
- udzielenia dotacji celowej dla Handlowo
Produkcyjnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” na dofinansowanie robót budowlanych przy budynku nr 1a i 1b przy ul.
Ratuszowej w Twardogórze,
- zmiany nazwy jednostki budżetowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego
Dziecka w Twardogórze,
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
sieci prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych,
- zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

oraz liczby radnych wybieranych w okręgu
wyborczym,
- zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia
stałych obwodów głosowania, ich granic
i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
- zmieniająca uchwałę z dnia 29 września
2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy
Twardogóra,
- zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze,
- odwołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
- powołania członka Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Twardogórze,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2016 roku,
- zaopiniowania projektu uznania lasów za
ochronne na terenie Gminy Twardogóra,
- przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej
dla Gminy Twardogóra”,
- sprawozdania z działalności Komisji Strate-

gii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze
za 2015 rok,
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za
2015 rok,
sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo - Finansowej Rady Miejskiej
w Twardogórze za 2015 rok,
sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Twardogórze za 2015 rok,
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli,
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie określenia szczegółowych zasad,
sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawnych, przypadających Gminie
Twardogóra i jej jednostkom podległym oraz
warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg,
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie wieloletniego programu gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem Gminy Twardogóra,
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Goszcz,
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie wzoru formularzy w podatku
rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Twardogóra,
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie ustalenia wysokości podatku od
nieruchomości na rok 2016,
- ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminie jej składania,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w m. Moszyce w zakresie
budowy chodnika”.
Pełna treść uchwał oraz sprawozdanie
z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra w zakresie podjętych zarządzeń dostępne
są w Biuletynie Informacji Publicznej.

na będzie w miejscach, które nie zostały
ujęte w pierwszym zakresie inwestycji, gdyż
nie spełniały warunku 120 mieszkańców na
1 km sieci, co było warunkiem uzyskania
dofinansowania. W Goszczu kanalizacja wykonana będzie na ulicach Rzemieślniczej,
Leśnej, Parkowej, Drzymały, Młyńskiej i odcinek przy Ogrodowej.
Remont w SP1
W Szkole Podstawowej nr 1 remontowane
jest pomieszczenie świetlicy z zapleczem
socjalnym. Prace wykonuje ROMBUD Roman Bieracki z Goszcza za 18 476,94 zł,
z czego 15 000 zł stanowi dofinansowanie
udzielone przez GKN.

Opracowujemy projekty
W trakcie projektowania są: budowa ronda
w Goszczu, drogi pomiędzy Sądrożycami
i Dabrową, w Goli Wielkiej oraz Sosnówce, ścieżki pieszo - rowerowej z Moszyc do
Goszcza; przebudowa budynku przy 1-go
Maja 2 (docelowo siedziba Centrum Usług
Wspólnych oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którego doczasowe
miejsce zajmie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej); wymiana pokrycia dachu z elementami termomodernizacyjnymi w Gimnazjum
nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2; kontynuacja
remontu świetlicy w Nowej Wsi Goszczańskiej i Łazisku; przebudowa chodnika przy
ulicy Szkolnej, Staszica, Kołłątaja, Grunwaldzkiej i Waryńskiego z wydzieleniem
nowych miejsc parkingowych przy ośrodku
zdrowia.
Zmiana w Rynku
Do końca marca wprowadzona zostanie
nowa organizacja ruchu polegająca na możliwości wjazdu do Rynku z ulicy Dąbrowskiego oraz parkowania po lewej stronie jezdni,
w okolicy dużej kuli przy urzędzie.
Dodatkowe oświetlenie
W ramach umowy konserwacyjnej dotyczącej oświetlenia drogowego, Gmina zgłosiła
Tauronowi konieczność wykonania dodatkowych punktów świetlnych na terenie naszej
gminy, zgodnie z wnioskami złożonymi przez
sołtysów.

-

-

aktualne INWESTYCJE
Znamy wykonawców
Najkorzystniejszą ofertę na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Twardogóra złożyła Spółka Jawna Gembiak - Mikstacki z Krotoszyna, natomiast remontem i utrzymaniem
dróg gruntowych zajmie się Żelbud Leszek
Sobczak z Polic k/Krośnic. Termin wykonania prac uzależniony jest od warunków
atmosferycznych. Remont dróg gruntowych
planowany jest na początek kwietnia, asfaltowe wykonywane są sukcesywnie.
Kanalizacji ciąg dalszy
W przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej
dla części Gminy Twardogóra wpłynęło 12
ofert. Termin opracowania dokumentacji
przewidziany jest do końca marca przyszłego roku. Najtańszą ofertę złożyła firma Eko
Instal z Gorzowa Wielkopolskiego na łączną
kwotę 323 490 zł. Obecnie trwają czynności
przetargowe. Projekt obejmie trzy obszary:
I - Grabowno Małe, Brodowce, Kolonię Grabowno; II - Olszówkę, Golę Małą, Wesółkę;
III - Trzy Chałupy, Kuźnię Goszczańską,
Nową Wieś Goszczańską, Drągów, Zakrzów, Łazisko i Drągówek.
Równolegle trwa procedura przetargowa
dotycząca wyłonienia wykonawcy drugiego etapu budowy kanalizacji sanitarnej w
Goszczu i Grabownie Wielkim. Zrealizowa-
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Skaldowie dla Kobiet

"O Moliku, który książki ratował"

►

13 i 20 lutego odbyły się przedstawienia inaugurujące działalność teatru miejskiego
pt.: ,,Bajka o Moliku, który książki ratował”
w reżyserii Urszuli Konopko. Pierwsze przedstawienie odbyło się w świetlicy środowiskowej
w Moszycach, a drugie w sali pałacowej w Goszczu. Na spektakl przybyli licznie mieszkańcy gminy. Publiczność z uśmiechem na ustach oglądała
sztukę, w której nie brakowało humoru i żartu sy-

►

Tradycyjnie już z okazji Dnia Kobiet
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił do twardogórskiej hali sportowo
- widowiskowej gwiazdy polskiej estrady.
W tym roku, 5 marca, wystąpili Skaldowie.
Podczas występu, krakowscy muzycy zaprezentowali swoje najbardziej znane utwory.
Nie zabrakło największych hitów takich jak
"Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał",
"Medytacje wiejskiego listonosza", "Prześliczna wiolonczelistka" oraz "Z kopyta kulig
rwie". Wszystkim Paniom uczestniczącym
w koncercie pracownicy GOSiR-u wręczali
tulipany. Burmistrz Zbigniew Potyrała złożył
życzenia z okazji Dnia Kobiet oraz przekazał na ręce Wandy Schubert (emerytowanej
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Twardogórze) bukiet kwiatów.

tuacyjnego. Bajka w wykonaniu ,,Pozy plus” przypadła do gustu zwłaszcza najmłodszym widzom,
którzy żywo reagowali na odgrywane, często
śmieszne, mające przesłanie edukacyjne sceny.
Teatr miejski ,,Poza plus” działa od stycznia br.
przy Bibliotece Publicznej w Twardogórze. Prowadzony jest przez Urszulę Konopko, a tworzą
go uzdolnieni aktorsko i wokalnie starsi i młodsi
mieszkańcy naszej gminy.

Obsada: córeczki pani sąsiadki - Aleksandra Pękala, Hanna Babij, Maria Babij, Zuzanna Pietrzykowska - Molik - Klaudia
Grygotowicz; pani sąsiadka - Zdzisława Pilc; inteligencja - Małgorzata Śniegulska; doktor - Piotr Niwa; filozof - Damian Duchnik;
naukowiec - Halina Obiegło; mama Molika - Jadwiga Frońska; tata Molika - Daniel Pilc; Molik - Klaudia Grygotowicz; czytelnik
- Damian Szuster; bibliotekarka - Jolanta Huryn; dzieci - miłośnicy bajek - Hania Nowak, Kamila Bilska, Jagoda Bartecka, Julka
Huryn, Ania Makarczuk, Lenka Śniegulska; scenografia i opracowanie akustyczne - pracownicy biblioteki; autorka bajki, scenariusz i reżyser - Urszula Konopko.

Uwaga Pacjenci

►

W razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia udajemy się do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej POZ. Świadczenia te udzielane są po godzinie 18.00 do 8.00 rano oraz całodobowo
w dni wolne od pracy. Pacjent może się udać po pomoc do dowolnego
punktu dyżurnego (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie
NAGŁE PRZYPADKI: 112 i 999 mieszka, i do którego lekarza/ pielęgniarki złożył swoją deklarację.

najbliższe miejsca udzielania świadczeń:
Izba Przyjęć Szpitala w Miliczu
ul. Grzybowa 1
tel. 507 15 19 22

Wernisaż i koncert – ,,Oblicza Ewy”

►

9 marca br. w sali teatralnej
goszczańskiego pałacu Biblioteka Publiczna zorganizowała wernisaż i koncert pt.
,,Oblicza Ewy” dla współpracowników i koalicjantów biblioteki w Twardogórze i Goszczu,
dziękując im w ten sposób za

zaangażowanie w rozwój kultury oraz popularyzację sztuki
i literatury w gminie. Uczestnicy
spotkania mieli okazję podziwiać
dzieła malarskie Barbary Gulbinowicz oraz posłuchać muzyki
w jej wykonaniu oraz Wiktora
Mączyńskiego.

Dyżur pielęgniarski
w ośrodku zdrowia
w Twardogórze:

Zapisy do przedszkola
31 marca upływa termin zapisów do Miejskiego Przedszkola w Twardogórze na rok
szkolny 2016/2017. Karta zgłoszeniowa,
załączniki oraz regulamin rekrutacji do pobrania na stronie: przedszkole.twardogora.pl
lub osobiście w sekretariacie przedszkola
czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.
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►

Sześciolatek
w szkole i w przedszkolu
Zachęcamy rodziców sześciolatków do
zapoznania się z materiałami dotyczącymi
gotowości dziecka do szkoły oraz praktycznymi narzędziami (testem) służącymi do
diagnozy ucznia rozpoczynającego przygodę ze szkołą. Dokumenty dostępne są na
stronie: przedszkole.twardogora.pl.
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Izba Przyjęć Szpitala w Sycowie
ul. Oleśnicka 25
tel. 62 785 20 31 - 34

sobota 8:00 - 10:00 oraz 17:00 - 18:00
niedziela i święta od 8:00 - 9:30 oraz od 17:00 - 18:00

Zgłoś zbiornik
lub przydomową oczyszczalnię
Sprzedaż drewna

►

Izba Przyjęć Szpitala w Oleśnicy
ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 77 67 301 - 302

►

Informacje
dla szóstoklasistów
Gimnazjum nr 1 w Twardogórze im. Polskich Olimpijczyków opublikowało na swojej stronie zasady przyjęcia uczniów klas
szóstych. Szczegóły dotyczące terminów
i zasad rekrutacji oraz profili poszczególnych oddziałów dostępne są na stronie:
gimnazjum.twardogora.pl

Gmina Twardogóra informuje o możliwości
zakupu drewna pozyskanego z cięć pielęgnacyjno – technicznych na terenie gminy
Twardogóra. Cena brutto 1 mp drewna wynosi
35 zł (drewno o mniejszej przydatności grzewczej) i 45 zł (drewno o większej przydatności
grzewczej). Wnioski można składać pisemnie
w biurze obsługi klienta (pokój nr 10), albo drogą mailową: zielen@twardogora.pl.
Rozpatrywanie wniosków nastąpi według
kolejności wpływu. Szczegółowe informacje
można uzyskać w UMiG Twardogóra, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowiska (pokój nr 3) oraz pod numerem telefonu 399 22 41.

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra przypomina
o obowiązku mieszkańców naszej gminy, którzy nie są
podłączeni do kanalizacji sanitarnej, zgłaszania posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Informacje należy składać:
- osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy
		 Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, pokój nr 10,
- drogą elektroniczną, na adres
		 e-mail: ratusz@twardogora.pl
Formularz zgłoszenia do ewidencji dostępny jest
w zakładce formularze na stronie twardogora.pl oraz
w siedzibie urzędu pokój nr 3 i 10.
W przypadku nie złożenia informacji, Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra będzie przeprowadzał kontrole
nieruchomości w celu ustalenia sposobu odprowadzania ścieków.

►

Uwaga! Dowód zgłoszony jako utracony
- staje się nieważny!
Dowód osobisty zgłoszony jako
utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów
Osobistych, do którego dostęp
regulują przepisy ustawy z dnia
6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych, poza tym, informacja
o utracie i unieważnieniu dowodu
jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego
Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.
Posługiwanie się takim dokumentem może więc powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania
granic lub dokonywania czynności
prawnych na jego podstawie. Dowód osobisty unieważniony w systemie, na skutek zgłoszenia utraty,
nie nosi fizycznych znamion unieważnienia (odcięcie rogu) przez
co sprawiać może wrażenie dokumentu ważnego, niemniej dokument ten nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania
granic państw o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy o dowodach
osobistych.

►

Dotacja dla Caritasu
Gmina Twardogóra udzieliła Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
dotacji w wysokości 10.000 zł na
realizację zadania publicznego
w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne do Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Dobroszycach. Dotacji udzielono na podstawie art. 19a ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Termin realizacji zadania: 21.03-17.06.2016 r.

►

Legalizacja wag
Na stronie www.twardogora.pl
została zamieszczona informacja Naczelnika Obwodowego
Urzędu Miar we Wrocławiu dla
użytkowników przyrządów pomiarowych, dotycząca legalizacji wag
mechanicznych, legalizacji wag
elektronicznych oraz legalizacji
odważników.

►

RADA SPOŁECZNA
10 marca 2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
zmiany składu Rady Społecznej
działającej przy Samodzielnym
Zespole Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
Dariusza Skrzypczyńskiego zastąpiła Barbara Gabryelska. Zmiana
nastąpiła na wniosek Wojewody
Dolnośląskiego. Skład Rady Społecznej przedstawia się obecnie
następująco: Zbigniew Potyrała
(przewodniczący), Barbara Gabryelska (przedstawiciel Wojewody
Dolnośląskiego), Lidia Stanisławska, Agnieszka Szydełko, Andrzej
Drapiewski i Przemysław Paprocki.
5

Wystawa
„Polska walcząca”

►

"Polska walcząca" to tytuł wystawy,
którą od 25 lutego można oglądać
na twardogórskim rynku. Ekspozycja
została zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Jana Pawła II w Twardogórze wraz z kółkiem historycznym
przy Szkole Podstawowej nr 2. Wystawę
przygotowało Biuro Edukacji Publicznej
Instytutu Pamięci Narodowej. "Polska walcząca" przedstawia fenomen powstania
i działania Polskiego Państwa Podziemnego.
Wielkoformatowe plansze opowiadają m.in.
o początkach konspiracji, walce z okupantami oraz działalności podziemnego sądownictwa i edukacji. Nie zabrakło także informacji
o „Żołnierzach Wyklętych" i wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszamy do
oglądania. Szczegóły na temat wystawy dostępne na stronie ipn.gov.pl.

Jubileuszowy „Matematyczny As”

policja ostrzega

►

X edycja Gminnego
Konkursu Matema tycznego dla uczniów
klas IV – VI odbyła się 22
lutego 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Grabownie Wielkim. Patronat nad
konkursem objął Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra,
który ufundował wszystkim
uczestnikom nagrody. Trzyosobowe zespoły ze szkół
podstawowych naszej gminy
przez godzinę zegarową rozwiązywały zadania o różnym
stopniu trudności opracowane przez matematyczkę
Helenę Gąsiorek z Zespołu
Szkół w Jankowie Przygodz-

▪ Wyjeżdżając, sprawdźmy zamknięcie mieszkania i domu.

kim. Komisja Konkursowa,
w skład której weszli nauczyciele matematyki: Małgorzata Dryka, Edyta Pciak-Rogala, Katarzyna Bella
i Zygmunt Wydmuch, nie wyłoniła zwycięzców po pierwszym etapie. Aż siedmioro
uczniów uzyskało maksymalną liczbą punktów, więc
stanęli do walki o czołowe
miejsca w dogrywce. Ostatecznie komisja postanowiła
przyznać dwa równorzędne
trzecie miejsca. Najwyższe
lokaty zajęli następujący
uczniowie: 1. Kornelia Morka – Szkoła Podstawowa nr

1 w Twardogórze, 2. Aleksandra Dżugaj – Szkoła
Podstawowa nr 2 w Twardogórze, 3. Daria Cupał – SP
1 i Amelia Antonowicz – SP
2. Zwycięzcą zespołowym
została Szkoła Podstawowa
nr 2 w Twardogórze przed
t wa r d o g ó r s k ą j e d y n k ą ,
a trzecie równorzędne miejsca zajęły szkoły z Goszcza i Grabowna Wielkiego.
Burmistrz Zbigniew Potyrała
wraz dyrektor Renatą Szmajek pogratulowali dzieciom
i ich nauczycielom sukcesów
matematycznych wręczając
nagrody i dyplomy.

▪ Wybierając się na zakupy, zabierzmy ze sobą tylko tyle pieniędzy, ile potrzebujemy. Pamiętajmy, aby nasze portfele i torebki były
przez cały czas w zasięgu naszego wzroku. Nie pozostawiajmy
w pojazdach przedmiotów wartościowych. Kupując przez Internet, koniecznie sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy. Uważajmy na oszustów działających metodami na "wnuczka", "policjanta", "inkasenta"
▪ Podróżując przestrzegajmy znaków i przepisów ruchu drogowego.

Zaplanujmy wyjazd wcześniej, aby jechać nie śpiesząc się. Jadąc
rowerem - włączajmy światła. Poruszając się pieszo - używajmy
odblasków. Przechodźmy przez jezdnie w miejscach wyznaczonych
i nie wchodźmy nagle przed nadjeżdżające pojazdy.
▪ W „Lany Poniedziałek" pamiętajmy o rozsądnym kultywowaniu tradycji, która wymaga umiaru i kultury. Apelujemy do
rodziców. Oblewanie wodą przypadkowych przechodniów to
„zachowanie chuligańskie", które może zniszczyć ich odzież,
a zabawy z wodą na chodnikach i przy drogach mogą skończyć
się wbiegnięciem przed jadące pojazdy, powodując tragiczne
w skutkach wypadki.

Ferie z GOSiRem i biblioteką

►

W czasie tegorocznych ferii zimowych
nie zabrakło atrakcji dla uczniów spędzających ferie w Twardogórze. GOSiR
jak co roku zapewnił wiele zajęć dla młodszych i nieco starszych. W programie znalazły się między innymi: gry i zabawy na lodzie,
zajęcia kulinarne, plastyczne, taneczne,
z samoobrony, wyjazdy na basen oraz turnieje piłki nożnej i siatkowej. Biblioteka Pu-

bliczna zaproponowała dzieciom i młodzieży
również wiele interesujących zajęć: plastycznych, kulinarnych, krawieckich, sprawnościowych, komputerowych i związanych
z projektem „Edukacja dla Doliny Baryczy”.
Było wielu chętnych do wykonywania: maseczek balowych, zwierząt techniką origami,
ozdobionych koralikami pasków i woreczków,
serc z filcu oraz figurek z balonów. Najwięk-

sze tłumy zgromadził smakowity warsztat
kulinarny „Deser pod białą pierzynką”. Wiele
osób układało puzzle, grało w gry planszowe,
gry komputerowe oraz korzystało z różnorakich aplikacji na tabletach. Zwolennicy zajęć
edukacyjnych oglądali prezentację multimedialną o Dolinie Baryczy, stworzyli jej mapę,
słuchali bajek o poszczególnych miastach
i karpiku Milusiu, tworząc ich inscenizacje.

fia Jelonek. Pani Bożena przekazała bibliotece tablicę upamiętniającą misję z roku 2015.
Na tegorocznej wystawie eksponowane były
zdjęcia Ziemi wykonane przez mieszkańców
Gminy Twardogóra w ramach 50. i 51. misji.
Młodzi ludzie mieli też okazję do wysłuchania wykładu Piotra Nowaka „O powstaniu
Wszechświata” w ramach działalności Klubu
Astro. Pan Nowak to nowa twarz wśród wykła-

dowców Klubu, z wykształcenia psycholog,
a z zamiłowania astronom i muzyk.

Weekendowa siatkówka

Konwent wójtów i burmistrzów

►

Burmistrz Zbigniew Potyrała uczestniczył 3 lutego br. w kolejnym Konwencie Wójtów i Burmistrzów Subregionu
Wrocławskiego w Samotworze w gminie
Kąty Wrocławskie. Podczas spotkania,
w którym wziął udział Wojewoda Dolnośląski
Paweł Hreniak, rozmawiano m.in. o planowanych zmianach w oświacie i „Programie
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.

►

14 drużyn zagrało w Mistrzostwach
Twardogóry w piłce siatkowej, które odbyły się 13 marca w hali GOSiR.
W kategorii open wygrała drużyna Perfand
Vollley z Zawonii, w drużynach mieszanych
najlepsi byli Absolwenci, a grupie dziewcząt
pierwsze miejsce zajęło MLKS Echo II. Klasyfikacja końcowa: kategoria open: 1. Perfand Volley Zawonia, 2. Goszcz, 3. Trzebnica, 4. I LO Oleśnica, 5. Invictus Wrocław,

6. SKS Piastów Śląskich Bukowice; kategoria drużyn mieszanych: 1. Absolwenci,
2. Sami Swoi, 3. SKS Piastów Śląskich Bukowice, 4. Stali Bywalcy, 5. Sołectwo Olszówka; Kategoria dziewcząt:1. MLKS „Echo” II,
2. Gimnazjum, 3. MLKS „Echo” I

Nasa w bibliotece

►
►

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze informuje,
że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy prowadzi rekrutację uczestników do:

realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej wg modelu DULUTH. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to połowa kwietnia 2016 roku. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godzinach 16.00-18.00 w sali 007 budynku
Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 603 586 317.
realizacji Treningu Kompetencji Rodzicielskich. Planowany termin rozpoczęcia zajęć to 1 kwietnia 2016 roku. Zajęcia odbywać się
będą w piątki w godzinach 16.00-18.00 w sali 007 budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 603 586 317.
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►

26 lutego astronomia była wszechobecna w Bibliotece Publicznej Miasta
i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, kiedy to
otwarta została wystawa „NASA udostępniła niebo”. W projekcie tym uczestniczyli
gimnazjaliści z Gimnazjum nr 1, członkowie
Klubu Młodego Odkrywcy wraz z opiekunką
Bożeną Hołubką oraz nauczycielka fizyki Zo-
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Zaprojektowali kartki wielkanocne ►

Spośród prac, złożonych w konkursie plastycznym "Kartka
Wielkanocna" pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra, zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze, wybrane zostały kartki, które wraz z życzeniami burmistrza, rozsyłane są
przez Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze. Listę laureatów konkursu
opublikujemy w kolejnym numerze Twardogórskiego Informatora Samorządowego.Wybrane prace prezentujemy obok.

Daria Grabowska
SP nr 1, kl. 3 a

Weronika Dysma
Gimnazjum nr 1, kl. 3 a

Krystian Freus
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Wiktoria Ciesielska
SP nr 1, kl. 3 a

Zuzanna Antonowicz
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Nikola Błasiak
SP nr 1, kl. 2 d

Szymon Górkowy
Świetlica w Bukowince, kl. 5

Julia Kuc
SP nr 2, kl. 4 a

Natalia Herbutowicz
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Krzysztof Bednarski
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Nikola Kubiak
SP nr 2, kl. 3 a

Barbara Grabczyńska
Miejskie Przedszkole

Mateusz Gierus
SP nr 2, kl. 6 b

Wasiccy
- mama i synek

Oliwia Dziewierz
Miejskie Przedszkole

Julia Daniliszyn
Gimnazjum nr 1, kl. 3 c

Hanna Nowak
SP nr 1, kl. 2 d

Jakub Pietrzak
Miejskie Przedszkole
Nikola Tomczak
Świetlica w Domasławicach, kl. 5

Lena Lizak
Miejskie Przedszkole

Jagoda Bartecka
Szkoła Podstawowa nr, 2 kl. 4 a

Zuzanna Musiałowska
Miejskie Przedszkole

Jan Dryzd
SP nr 2, kl. 4 a
Dawid Piech
SP nr 1, kl. 2 d

Karolina Kowalska
Gimnazjum nr 1, kl. 3 a

Katarzyna Orlikowska
SP nr 2, kl. 4 a

Amelia Pacan
SP nr 2, kl. 5

Marika Kremza
Miejskie Przedszkole

Wiktoria Ciesielska
SP nr 2, kl. 3 a

Oliwia Dudycz
SP nr 2, klasa 2b

Patrycja Harych
Gimnazjum nr 1, kl. 3 a

Julia Gabryelska
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Nikola Talarczyk
SP w Grabownie Wielkim, kl. 2

Kamila Piech
Miejskie Przedszkole

Julia Franczak
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Filip Karbowski
Gimnazjum nr 1, kl. 3 a

Walne posiedzenie OSP w Domasławicach

►
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Julia Karbowska
Gimnazjum nr 1, kl. 3 a

Laura Kałużna
Gimnazjum nr 1, kl. 3 e

Maja Badowska
Miejskie Przedszkole

Maja Juszczak
SP nr 2, kl. 5

Magdalena Dydacka
Gimnazjum nr 1, kl. 3 c

Jakub Pietrzak
z babcią Hanią

Klaudia Harecka
Gimnazjum nr 1, kl. 3 d

Zuzanna Franiak
Miejskie Przedszkole

Joanna Wysocka
Miejskie Przedszkole

Hubert Masłowski
Gimnazjum nr 1, kl. 3 e

Maria Juszczak
SP nr 2, kl. 1 a

Małgorzata Binek
Gimnazjum nr 1, kl. 3 e
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27 lutego odbyło się walne posiedzenie
OSP w Domasławicach. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie oraz udzielono absolutorium za 2015 rok. Przedstawiony został także plan działania na rok bieżący.
Wybrano również nowy zarząd, komisję
rewizyjną oraz delegatów na zjazd gminny.
Na zakończenie wręczono listy gratulacyjne druhom - seniorom. Za 40-letnią pracę
w jednostce OSP Domasławice wyróżnienie
otrzymali Lucjan Kot i Zbigniew Wróblewski.
W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego PSP
w Oleśnicy Sławomir Pieprzyk, Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior
oraz Inspektor ds. obrony cywilnej, wojskowości, obrony kraju i spraw p-poż Leokadia
Bielecka. Skład Zarządu OSP Domasławi-

ce: prezes – Wojciech Maślak, naczelnik –
Mariusz Maślak, z-ca naczelnika – Krystian
Panas, sekretarz – Lucjan Kot, skarbnik –
Justyna Musiał; Skład Komisji Rewizyjnej:
przewodniczący – Tomasz Jędryczko, członek – Adam Bruder, członek – Remigiusz
Andrzejczak, Kandydaci na zjazd gminny:
Wojciech Maślak, Mariusz Maślak, Tomasz
Jędryczko, Adam Bruder.
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Dzień Kobiet u seniorów

►

9 marca burmistrz Zbigniew Potyrała uczestniczył w spotkaniu z okazji
Dnia Kobiet, zorganizowanym przez
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych w Twardogórze. Panie otrzymały róże oraz słodki upominek. Spotkanie
było także okazją do wręczenia dyplomów
najstarszym jubilatkom przynależącym do
twardogórskiego koła.

Darmowe jabłka
dla wszystkich

►

Mieszkańcy gminy Twardogóra po raz
kolejny wzięli udział w akcji bezpłatnego rozdawania jabłek, która odbyła się
15 lutego i 17 marca. Tak samo jak podczas poprzednich akcji, owoce były dystrybuowane w Goszczu i otrzymały je rodziny
o skromniejszych dochodach, rodziny wielodzietne i wielopokoleniowe, osoby samotne
i starsze, chorzy i bezrobotni. Nie zabrakło
także jabłek dla pozostałych. Twardogórskie
instytucje, urzędy, szkoły i przedszkola także
znalazły się w gronie odbiorców. Akcję koordynowało Stowarzyszenie Św. Magdaleny.

Kolejne sukcesy Echa

►

Tańczyli w Goszczu

Jak co roku MLKS Echo Twardogóra
podsumowało sezon. 26 lutego w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach trenerzy poszczególnych sekcji przedstawili
działalność klubu na przestrzeni minionego roku w prezentacjach multimedialnych. Obejrzeli je zawodnicy i ich opiekunowie, a także przewodniczący Rady Powiatu
Alojzy Kulig oraz zastępca burmistrza Ryszard Gąsior, którzy wręczyli nagrody rzeczowe najlepszym sportowcom. Burmistrz
Zbigniew Potyrała, za szczególne osiągnię-

stwach Polski Juniorów Młodszych), Blanka
Krzywańska (XII m. w rzucie młotem i XX m.
w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych oraz VII m. w rzucie młotem
w Mistrzostwach Polski Zrzeszenia LZS), Błażej Sobczak (V m. Halowych Mistrzostwach
Polski w Wielobojach) oraz Aleksandra Myszkowska (wyróżniająca się w sekcji siatkówki).
Także w województwie zawodnicy odnieśli znaczące sukcesy m.in.: w Halowych
Mistrzostwach Dolnego Śląska Młodzików
- Kacper Sobczak drugie miejsce na 600

cia w sporcie, które przyczyniły się do promocji naszej gminy, przyznał nagrody finansowe
Przemysławowi Kaźmierczakowi, który podczas Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych
(Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży) w sierpniu zeszłego roku w Łodzi zdobył srebrny medal w skoku o tycze oraz Karolinie Ogrotnik,
która podczas tych samych mistrzostw zajęła
V miejsce w rzucie młotem i XVI w rzucie
dyskiem, a także srebrny medal podczas
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS. Karolina jest członkiem Kadry Narodowej PZLA,
a Przemysław członkiem zaplecza kadry.
Pośród zawodników Echa, którzy osiągnęli
również wybitne osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej znaleźli się także Dominika Orlińska (IV m. w rzucie oszczepem w Mistrzo-

m i pierwsze na 60 m w biegu przez płotki,
w Mistrzostwach Dolnego Śląska Juniorów - Błażej Sobczak drugie na 400 m ppł,
Przemysław Kaźmierczak drugie w skoku
o tyczce, Dominika Orlińska pierwsze w rzucie oszczepem, Karolina Ogrotnik pierwsze
w rzucie dyskiem i młotem, a Blanka Krzywańska drugie, w Mistrzostwach Dolnego Śląska
Młodzików - 3 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy, w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików - 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy.
W twardogórskim klubie działają trzy sekcje: lekkoatletyka, piłka siatkowa dziewcząt,
biegi na orientację. Lekkoatletykę prowadzą
trenerzy Paweł Olszański i Waldemar Czajkowski, siatkówkę Adrian Piętos, Jan Świerad
i Karolina Walczak, a orienteering Piotr Cych.

Uratuj z nami życie - oddaj krew! Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zaprasza wszystkich chętnych!
W 2016 roku zbiórki krwi odbywać się będą na plebanii przy pl. Piastów 1 w Twardogórze w terminach:
29.04.2016, 24.06.2016, 26.08.2016, 28.10.2016,
oraz 23.12.2016 w godzinach 9:00-12:00.
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►

W sobotę 5 marca odbył się IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Burmistrzów Międzyborza
i Twardogóry. W turnieju odbywającym się
w sali sportowej w Goszczu rywalizowali
tancerze w czterech grupach wiekowych.
Pierwsze miejsce w kategorii 14-15 D LA
i drugie w kategorii 14-15 D ST zdobyła para
z Twardogóry - Piskozub Martyna i Dawid
Krawczyk.

Piłkarski turniej

►

Halowy turniej piłki nożnej o Puchar
Prezes KS Wiwa Goszcz odbył się 13
lutego. Impreza odbyła się hali sportowo - widowiskowej w Twardogórze.

W kategorii juniorów młodszych zwyciężyła
drużyna Lotnik Twardogóra. Gospodarze
czyli Wiwa I Goszcz wygrała w kategorii
juniorów starszych. Wyróżnienia otrzymali także: najlepszy bramkarz, zawodnik
i strzelec. Zawodnicy otrzymali puchary,
medale i dyplomy, które wręczali: prezes
KS Wiwa Goszcz Monika Szewczyk - Gierszon, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra Ryszard Gąsior oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Międzyborzu Witold Lechowicz.
Tydzień później, 20 lutego zagrały drużyny
młodzików. Najlepsi ponownie byli gospodarze czyli Wiwa II Goszcz.

JUNIORZY MŁODSI: 1. Lotnik Twardogóra, 2. Dolpasz Skokowa, 3. Polonia Środa Śląska,
4. Wiwa I Goszcz, 5. LKS Bystrzyca Górna, 6. Wiwa II Goszcz, najlepszy bramkarz: Kamil
Kudryński (Polonia Środa Śląska), najlepszy zawodnik: Marcel Hańczyk (Dolpasz Skokowa),
najlepszy strzelec: Jakub Budzowski (Lotnik Twardogóra); JUNIORZY STARSI: 1. Wiwa I
Goszcz, 2. Wiwa II Goszcz, 3. Lotnik Twardogóra, 4. Barycz Milicz, 5. Polonia Jaszowice,
6. LKS Bystrzyca Górna, najlepszy bramkarz: Piotr Lizak (Wiwa I Goszcz), najlepszy zawodnik: Michał Urban (Lotnik Twardogóra), najlepszy strzelec: Dawid Fajkowski (Wiwa I Goszcz).
MŁODZICY: 1. Wiwa II Goszcz, 2. Barycz Milicz, 3. Piast Żmigród, 4. Wiwa I Goszcz,
5. Lotnik Twardogóra, 6. Akademia Piłkarska Free Kids; najlepszy strzelec: Marcin Sobiński
(Wiwa II Goszcz), najlepszy bramkarz: Dawid Konopka (Piast Żmigród), najlepszy zawodnik:
Dawid Szewczyk (Barycz Milicz), najwszechstronniejszy zawodnik: Mateusz Seniów (Wiwa
II Goszcz).
Wiosenna runda piłkarska
Rozpoczęły się rozgrywki drużyn piłkarskich działających na terenie naszej
gminy. Na stronie www.twardogora.pl w zakładce Sport/Kluby sportowe
zamieszczony został terminarz zaplanowanych meczów.

PUNKT NIEODPŁATNEJ
POMOCY PRAWNEJ
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

Miejsce: Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze, ul. 1 Maja 2, 56-416
Twardogóra.
Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana
osobom uprawnionym według kolejności
zgłoszeń. Szczegółowe informacje: www.
twardogora.pl

Szybki PIT

Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania
podatkowego (PIT). Ogólnopolska akcja rozpoczęła się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego,
który w tym roku upływa 2 maja.
W ramach kampanii dla podatników przygotowano wiele narzędzi, które pomogą im
w wypełnieniu tego obowiązku. Będą to między innymi dni otwarte we wszystkich urzędach
skarbowych w Polsce, wydłużone godziny
pracy pod koniec kwietnia i eksperckie dyżury telefoniczne. Akcja będzie też obecna na
Facebooku. Dostępna jest również specjalna
aplikacja, dzięki której podatnicy mogą szybko
i łatwo zadać pytanie, na które otrzymają fachową odpowiedź. Szczegóły na stronie: www.
twardogora.pl i www.szybkipit.pl.
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Mistrzostwa w halówce

►

Mistrzostwa Twardogóry w halowej piłce nożnej odbyły się
28 lutego w twardogórskiej hali sportowo - widowiskowej.
W turnieju rywalizowały roczniki 2003-2008. W sumie zagrało
15 drużyn. Organizatorem był Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA: rocznik 2007/2008: 1. Lotnik Twardogóra, 2. UKS Bukowina Sycowska, 3. AP Syców, 4. Sparta Garki,
5. Akademia Krecika Sośnie; rocznik 2005/2006: 1. Wiwa Goszcz,
2. Lotnik Twardogóra, 3. Sparta Garki, 4. AP Sośnie, 5. UKS Bukowina; rocznik 2003/2004: 1. Wiwa Goszcz, 2. AP Zawonia, 3. Lotnik
Twardogóra, 4. AP Sośnie, 5. Sparta Garki

VIII GMINNY KONKURS

PIOSENKI POLSKIEJ
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

eliminacje: 12, 13 kwietnia
koncert laureatów: 15 kwietnia 2016 r., g. 16.00

świetlica w Moszycach

szczegóły: GOSiR, ul. Wrocławska 39, Twardogóra , www.gosir.twardogora.pl

ORLIK

Bezpłatne zajęcia sportowe pod nadzorem instruktorów sportu – Janusza Dwornikowskiego i Marcina Lityńskiego prowadzone są na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik 2012” przy ulicy Sportowej.

obiekt czynny jest w marcu, listopadzie i grudniu:
				
		 od kwietnia do października:
				

pn 14:00 - 20:00, wt 15:30 - 21:00, śr 15:30 - 22:00, czw 15:30 - 21:00, pt 14:00 - 20:00,
sb 11:00 - 17:00, nd 10:00 - 15:30;
pn 16:00 - 22:00, wt 15:30 - 21:00, śr 15:30 - 22:00, czw 15:30 - 21:00, pt: 16:00 - 22:00,
sb 12:00 – 16:00, nd 10:00 – 14:30
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Program „Rodzina 500 plus” to
nieopodatkowane 500 zł miesięcznie
na każde drugie i kolejne dziecko, bez
dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie
także na pierwsze lub jedyne dziecko.
To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Programem
objętych zostanie 2,8 mln rodzin wychowujących 3,7 mln dzieci.
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