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Z XIX sesji rady

Z XIX sesji rady
W środę 31 sierpnia odbyła się XIX Sesja
Rady Miejskiej w Twardogórze. Przystąpiono do realizacji programu sesji, począwszy od jednomyślnego zatwierdzenia protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej. Burmistrz
Potyrała poprosił obecnego na sesji Przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego
Alojzego Kuliga, o wręczenie dwóm rolnikom
z naszej Gminy, tj. Krzysztofowi Choduniowi
(z Grabowna Małego) i Zbigniewowi Puchale
(z Nowej Wsi Goszczańskiej) odznaczenia
Zasłużony dla Rolnictwa, przyznane przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Medale
zostały przyznane na wniosek burmistrza
Potyrały, przy wsparciu Starosty Oleśnickiego Wojciecha Kocińskiego. Zebrani uhonorowali wyróżnionych brawami.
Nawiązując do ostatnio zakończonych konkursów na stanowiska dyrektorskie w jednostkach gminnych burmistrz zaprezentował
zwycięzców, spośród których pierwszemu,
Pawłowi Olszańskiemu – w asyście Marii
Susidko, dyrektora Centrum Usług Wspólnych - wręczył uroczyście akt mianowania
na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 1
im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze
oraz pogratulował, życząc sukcesów. Drugi
ze zwycięzców – tym razem w konkursie na
dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Jan Świerad – nie mógł tego dnia
odebrać swojej nominacji. Obydwu mianowanym dyrektorom burmistrz pogratulował.
Następnie poinformował o zamiarze nadawania uroczystej oprawy każdemu aktowi
nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
podkreślając jak ważne jest, by nauczyciele,
pedagodzy i wychowawcy byli odpowiednio
przygotowani do zawodu. Inauguracja tego
nowego zwyczaju przypadła Joannie Zielińskiej, która uzyskała ten awans po wcześniejszym zdaniu stosownego egzaminu.
Wręczenie aktu mianowania poprzedzone
zostało złożeniu stosownego ślubowania
wobec burmistrza i asystującej temu aktowi
dyr. Susidko i wobec audytorium uczestników sesji, którzy na tę okoliczność powstali.
Relację ze swoich spotkań burmistrz Potyrała rozpoczął od Dożynek Gminnych, które
odbyły się 27 sierpnia w Sosnówce. Burmistrz zapowiedział, że w naszej gminie dożynki będą odtąd organizowane na terenach
wiejskich – zgodnie z charakterem tej uroczystości. Na wstępie złożył wyrazy szacunku i serdeczne podziękowanie wszystkim,
którzy przyczynili się do pomyślnej realizacji
tych obchodów - całej społeczności wiejskiej, na czele z sołtysami, z radami sołeckimi. Szczególne podziękowania burmistrz
przekazał na ręce sołtysa Sosnówki Daniela
Nicponia i jego małżonki Marty, którzy – wraz
z Radą Sołecką – podjęli się zorganizowania
Dożynek Gminnych 2016, a także pełnili rolę
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starostów
dożynek.
Oprócz podziękowań
burmistrz
przekazał
wyrazy uznania za
wspaniałą organizację
i duże zaangażowanie
się mieszkańców Sosnówki, za udekorowanie dojazdów i placu.
Burmistrz nawiązywał
do symboliki placu
przy fragmentach muru
berlińskiego, jako przełamania pewnej przeszłości i ucieleśnienia
nowego samorządowego rozwoju gminy,
rozwoju naszej społeczności, która coraz bardziej się integruje
i w coraz większym stopniu odczuwa potrzebę i radość bycia razem, potrzebę wspólnego działania na rzecz swoich środowisk
lokalnych, na rzecz swoich wiosek, a nawet
na rzecz całej gminy, czy wreszcie - na rzecz
Ojczyzny. Oprócz pisemnego podziękowania
sołtys Nicpoń otrzymał dwa bony pieniężne
- do wykorzystania na rzecz społeczności
wiejskiej – za dwa wyróżnienia w dwóch
odrębnych kategoriach oceny wieńców dożynkowych: III. miejsce (bon wartości 200 zł)
w tradycyjnym konkursie, w którym ocenę
przeprowadzało jury w oparciu o stosowny
regulamin, a także I. miejsce (bon wartości
500 zł) – w nowej kategorii, w której ocena
jest wynikiem głosowania sołtysów.
Następnie burmistrz wręczył pisma gratulacyjne i nagrody za wyróżnienie w konkursie
„regulaminowym”. Pierwsze miejsce w tej
kategorii przypadło twórcom wieńca sołectwa Bukowinka – gratulacje i stosowny bon
pieniężny wartości 500 zł odebrał sołtys
Henryk Górkowy. Kolejne, za II miejsce gratulacje i bon wartości 300 zł trafił do rąk
sołtysa Chełstówka Janusza Kremzy. Przy
tej okazji burmistrz również pogratulował
wykonania wspaniałych bochenków chleba
dożynkowego, upieczonych przez piekarnię, której kierownikiem jest właśnie Janusz
Kremza.
Z kolei wręczając pisma gratulacyjne i podziękowania za udział w przygotowaniach
i uroczystościach dożynkowych sołtysom,
czy też przedstawicielom rad sołectw,
a także przedstawicielom ogródków działkowych („Szarotka” i Wrzos”) oraz zrzeszenia
pszczelarzy, burmistrz Potyrała przekazywał również bony wartości 100 zł, jako
symboliczną nagrodę za wykonanie wieńca
dożynkowego. Przy okazji wręczania dyplomów i bonów sołtysce Sądrożyc Halinie Makarczuk, burmistrz podziękował również za
zaangażowanie w część artystyczną Święta
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Plonów.
List gratulacyjny z podziękowaniami dla
pracowników zaangażowanych w przygotowanie części artystycznej i część dekoracji
dożynek otrzymała też Beata Pięta, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze.
Serdeczne podziękowania za trud i wysiłek
włożony w organizację całej imprezy – za
pośrednictwem dyrektora Jana Świerada –
skierował również burmistrz do ekipy twardogórskiego Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji.
Wracając do omawiania imprez z udziałem
swoim lub zastępcy, burmistrz zwrócił uwagę
na ich wielość i różnorodność – organizowali
je działkowcy, wędkarze, były oczywiście też
festyny sołeckie. Nawiązując z kolei do integracyjnych festynów sołeckich, podkreślił,
że przybierają one coraz piękniejsze barwy,
stają się imprezami tematycznymi (Chełstówek, Sądrożyce), a ponadto powiększa się
grupa uczestników usatysfakcjonowanych
udziałem w nich.
Z najistotniejszych wydarzeń burmistrz wymienił: podpisanie umowy na realizację projektu krytej pływalni w ramach projektu „Dolnośląski Delfinek”, podpisanie umowy na
realizację ścieżki pieszo-rowerowej Moszyce
– Goszcz, podpisanie umowy o dofinansowanie remontu świetlicy w Łaziskach. Burmistrz
przypomniał też o dwukrotnym spotkaniu z
kierownikami jednostek oświatowych, podczas których omawiano problemy związane
z przygotowaniem placówek do rozpoczęcia
nowego roku szkolnego w kontekście reformy w oświacie i kwestii konieczności organizacji ok. 100 miejsc przedszkolnych dla
sześciolatków. Związane z tym były remonty
w placówkach oświatowo-wychowawczych,
np. remont, mający na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w miejskim
przedszkolu, czy remonty w szkołach, np.

w SP1, SP2, czy w SP Grabowno Wielkie.
Burmistrz podkreślił, że z wyjątkiem pojedynczych przypadków, w których nie zostały
spełnione wymogi proceduralne – nie odmówiono przyjęcia do przedszkola żadnemu
z dzieci.
Burmistrz wspomniał też o kilku spotkaniach
z działkowcami i z przedstawicielami firmy
ILPEA – w związku z incydentem wypływu
do Skoryni części ścieków poprodukcyjnych
tej firmy, co spowodowało, iż przez jakiś
czas z ujęć wody nie mogli korzystać działkowcy. Burmistrz poinformował, iż będą kontynuowane rozmowy, mające na celu pomoc
działkowcom, jak również wynegocjowanie
pewnych warunków rekompensaty ze strony ILPEI, która – jak podkreślał burmistrz –
nie odżegnuje się od zdarzenia i deklaruje
współpracę, również w kwestii zapobieżenia
w przyszłości podobnym incydentom.
Odbyło się też w Starostwie Powiatowym
w Oleśnicy spotkanie w sprawie utrzymania
dróg, tj. przejęcia od Starostwa – za odpłatnością - części świadczonych na rzecz gminy usług takich jak np. koszenie poboczy,
sprzątanie, bieżące utrzymanie, co mogłoby
poprawić dotychczasową jakość utrzymania
dróg w obrębie gminy. Omawiano też możliwość wsparcia finansowego przez powiat
realizacji przebudowy drogi Sądrożyce –
Dąbrowa. Poruszona została kwestia analizy zasadności i możliwości ewentualnego
otwarcia w Twardogórze oddziału komunikacji.
Burmistrz przypomniał następnie obchody
3 lipca w Goszczu Wielkiego Jubileuszu
1050 Chrztu Polski, ograniczając swój komentarz do określenia tych obchodów jako
wspaniałej imprezy, zorganizowanej z dużym
zaangażowaniem Stowarzyszenia Świętej
Magdaleny. Zwrócił uwagę na bardzo pozytywne sygnały nt. tego, co już zrobiono
w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu,
z uwzględnieniem zorganizowanych tam imprez, tchnących „drugie życie” w wyremontowane już obiekty – zarówno przez gminę,
jak i przez Stowarzyszenie Świętej Magdaleny. Burmistrz wyraził nadzieję, iż działania
te pozwolą na kontynuację renowacji kolejnych obiektów Goszcza i ich udostępnienie
mieszkańcom w nieodległej przyszłości.
Uczestniczył również w uroczystym wręczeniu dotacji, przyznawanych w ramach
konkursu "Poprawa bezpieczeństwa w województwie Dolnośląskim w roku 2016",
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego wozu strażackiego na
potrzeby gminy.
Wspomniane zostały ponadto: obchody
Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych w Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Chełstowie, a także wizytę Cezarego

Przybylskiego, Marszałka Województwa
Dolnośląskiego – w zespole pałacowo-parkowym w Goszczu oraz na terenie kompleksu sportowego w Twardogórze, gdzie
przedstawiono również plany dot. pływalni
„Delfinek”. Ranga, potencjał, skala i potrzeby finansowe zespołu pałacowo-parkowego
w Goszczu wywarły na marszałku wrażenie,
ale na efektywne skutki tej wizyty trzeba
cierpliwie poczekać – zaznaczył burmistrz.
Na zakończenie wspomniał o podpisaniu
(na dwa dni przed sesją) umowy o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich przebudowy drogi w Sosnówce
i w związku z tym o możliwość dyslokacji
wygospodarowanych środków na realizacji
ścieżki w Sosnówce i drogi w Droździęcinie,
z czym związana była zmiana w programie
sesji.
Informując o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej budżetu gminy za
I półrocze 2016 roku, burmistrz nawiązał do
szczegółowej informacji złożonej radnym na
posiedzeniu komisji w przeddzień sesji.
Przedstawiając informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Twardogóra za I półrocze 2016 roku burmistrz poinformował, że
budżet biblioteki jest prawidłowo realizowany
(bez zagrożeń), ze znacznym udziałem dotacji celowej. W przypadku ZOZ-u I półrocze
zostało zrealizowane z dodatnim wynikiem
finansowym, co oznacza brak konieczności
dofinansowania tej jednostki z innych źródeł, bądź kosztem innych działów. Burmistrz
zapewnił, że budżet ZOZ-u jest realizowany prawidłowo i nie występują zagrożenia
w tym zakresie.
Burmistrz przekazał treść otrzymanej tuż
przed sesją Uchwały nr IV/146/2016 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29.08.2016 r.
w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Twardogóry informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Twardogóra

za I półrocze 2016 r. Zawarte w tej uchwale
opinia jest pozytywna i zawiera znane już
członkom komisji fakty, tj. w następstwie realizacji budżetu za I półrocze 2016 r. uzyskano: dochody w wysokości 25.160.977,37 zł,
wydatki w wysokości 18.971.571,52 zł, a budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie
6.189.405,85 zł, przy planowanym na 2016 r.
deficycie w wysokości 1.832.645,00 zł.
Wynik operacyjny budżetu jest wielkością
dodatnią i wynosi 5.808.964,84 zł. Gmina
posiadała na 30.06.2016 r. zadłużenie w wysokości 11.358.090,00 zł, a na obsługę długu wydatkowano 2.106.761,33 zł, co stanowi
1,24% planowanych dochodów. Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował informacje
o przebiegu wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2016 r.
Burmistrz poinformował, że osiągnięte wyniki zapewniają zachowanie płynności finansowej gminy i realizację inwestycji zaplanowanych do realizacji w II półroczu. Zwrócił
też uwagę, iż poprawa w zakresie niektórych
wskaźników realizacji budżetu w stosunku
do planu stwarza dodatkowe możliwości
działania, w tym – pozyskiwania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych, szczególnie
ze środków unijnych. Burmistrz zapewnił, że
budżet jest realizowany w sposób prawidłowy, bezpieczny, wolny od większych zagrożeń dla realizacji planu inwestycyjnego.
Następnie w toku kolejno przeprowadzonych
głosowań, radni jednomyślnie (14 głosów
"za", bez głosów „przeciw” i bez głosów
wstrzymujących się) przyjęli następujące
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Z XIX sesji rady
uchwały w sprawie:
5) powołania Komisji Konkursowej dla prze1) zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
prowadzenia konkursu na stanowisko
2016 (zmiany uwzględniające zawarte
Kierownika Samodzielnego Zespołu Puumowy o dofinansowanie, a także zwiąblicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
zane z tym przesunięcia środków na inne
w Twardogórze (przewodniczącego oraz
cele),
skład tej komisji wytypowano podczas
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
posiedzenia Komisji Strategii i Rozwoju:
wieloletniej prognozy finansowej GmiZdzisław Kuc, Agnieszka Szydełko (przeny Twardogóra (w związku ze zmianami
wodnicząca), Witold Szydełko, Jerzy
w uchwale budżetowej na 2016 r.),
Chrzan, Przemysław Paprocki, Andrzej
3) zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzeHnat, Lidia Stanisławska.)
nia stałych obwodów głosowania, ich gra- 6) stanowiska dotyczącego nieodpłatnego
nic i numerów oraz siedzib obwodowych
przejmowania nieruchomości przez Gmikomisji wyborczych (zmiana w związku
nę Twardogóra (dotyczy nieruchomości
z utworzeniem nowych ulic),
przejmowanych z przeznaczeniem na
4) zmieniająca Uchwałę w sprawie podziadrogi, co ma uporządkować sieci komułu miasta i gminy Twardogóra na okręgi
nikacyjne i zagwarantuje mieszkańcom
wyborcze, ustalenia ich granic i numepowszechną dostępność dróg),
rów oraz liczby radnych wybieranych 7) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaw okręgu wyborczym (zmiana w związku
racji o wysokości opłaty za gospodaroz utworzeniem nowych ulic),
wanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości oraz
terminie jej składania (w nawiązaniu
do podjętej 30.06.2016 r. Uchwały Nr
XVIII.192.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze),
8) zmiany uchwały nr XVII.180.2016 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 19 maja
2016 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Budowa
ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 448 Goszcz – Moszyce”

(korekta wynika z faktycznych kosztów
realizacji zadania, jakie otrzymano po
rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego).
9) zmiany uchwały nr XV.155.2016 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy
Twardogóra (zmiana uwzględniająca
realizację zadania pn. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego
na terenie Gminy Twardogóra poprzez
zagospodarowanie terenu przyległego
do dworca kolejowego w Twardogórze”,
a także możliwość ubiegania się o jego
dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego).
W kolejnej części obrad przewodniczący
Witold Szydełko zaapelował do radnych
o podjęcie działań wobec Dyrekcji Zarządu
Dróg Powiatowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dróg powiatowych
i wojewódzkich na terenie naszej gminy,
w tym szczególnie – na problem zarastania
skarp w pasie drogowym.
Ponadto – w imieniu Agnieszki Szydełko,
Przewodniczącej Komisji Konkursowej
w sprawie wyboru kierownika SP ZOZ
w Twardogórze - przekazał informację, że
wobec zgłoszenia tylko jednej oferty do
konkursu, komisja podjęła uchwałę w sprawie zakończenia postępowania konkursowego.
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Kanalizacja
31 sierpnia zakończono budowę kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Goszczu
i Grabownie Wielkim. Zakres I wykonała firma
Mikołajczyk Zbigniew Piotr z Wierzchowic za
783 023,39 zł, a zakres II - konsorcjum firm
Hydrohand z Czekanowa k/Ostrowa Wlkp.
i Juskowiak Maciej Ślusarstwo, Mechanika
Maszyn, Roboty Budowlano-Instalacyjne
z Rozdrażewa za kwotę 467 809,98 zł.
Budowa przyłączy
Równolegle realizowane są przyłącza kanalizacyjne, na które Gmina nie ma już możliwości pozyskania dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, zatem sfinansowanie może odbyć
się wyłącznie ze środków własnych. Koszt
1 mb przyłącza wynosi 150,00 zł, z czego
istnieje możliwość dofinansowania ze strony
gminy do 50%, czyli do 75,00 zł za 1 mb.
Zakończono już realizację przyłączy w Grabownie Wielkim, trwają prace nad zakończeniem inwestycji w Goszczu. Trwa akcja
podpisywania umów z mieszkańcami tych
miejscowości.
Przebudowa drogi powiatowej
Realizowane na podstawie porozumienia
4

z Powiatem Oleśnickim zadanie wykonane
zostało z udziałem finansowym Gminy - wykonano kolejny kilometr drogi w kierunku
Domasławic.
Chodniki
Wykonano nowe chodniki wzdłuż ulic: Szkolnej, Staszica i Kołłątaja. Przebudowę zrealizowała firma Mikołajczyk Zbigniew Piotr z
Wierzchowic za łączną kwotę 227 821,20 zł.

mogów przeciwpożarowych.
Remont dachu OSP
Wykonano kapitalny remont dachu OSP
w Grabownie Wielkim – wymiana pokrycia
dachu z rynnami i rurami spustowymi.
Nowe okna i drzwi	
Dokonano wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej
nr 1 przy ul. Św. Jadwigi. Koszt: 12 725,42 zł.
Remont dachu
Zakończono remont pokrycia dachu budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr
2 w Twardogórze, obejmujący częściową
wymianę okien połaciowych, montaż żaluzji zewnętrznych, wymianę rynien i rur oraz
drobne prace naprawcze: cokół, posadzka
przy wejściu, malowanie ściany szczytowej
itp. Koszt: 494 260,21 zł.
plac zabaw
Wspierając społeczną inicjatywę mieszkańców zakupiono i zamontowano urządzenia
dla placu zabaw przy ul. Okrężnej w TwardoBezpieczeństwo
górze. Koszt: 15 005,58 zł.
przeciwpożarowe
oświetlenie
Wykonano zalecenia kontrolne Państwowej Zlecono instalacje nowych punktów oświeStraży Pożarnej i dostosowano budynek tlenia części ścieżki rekreacyjnej za gimnaPrzedszkola Miejskiego do aktualnych wy- zjum, a ponadto zlecono opracowanie doku-
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mentacji projektowej dot. instalacji punktów
oświetlenia ul. Sportowej, części Moszyc
i ul. Młyńskiej w Goszczu. Ok. 30 z tych
punktów zostanie zrealizowane w ramach
zadania własnego spółki TAURON. Koszt:
27 656,55 zł
Remont budynku przy 1-go Maja
W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę
prac, tj. firmę Ładne Wnętrze s.c. Lenda J.W.
Podpisanie umowy nastąpiło 2 września,
a termin realizacji ustalono na 4 miesiące.
Koszt: 1 286 689,82 zł.
Adaptacja budynku stacji PKP
Zakończono prace remontowe I etapu rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania byłego dworca PKP w Twardogórze:
remont dachu, elewacji, remont i wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, izolacje pionowe i poziome, docieplenia oraz rozbiórka
części gospodarczej. Wykonawcą prac jest
firma MAL-POL Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Józef Kryś z Krotoszyna.
Koszt: 725 199,81 zł.
Przebudowa dróg gminnych
Zakończono budowę odcinka ok. 1,65 km
drogi w Goli Wielkiej - w lewo od skrzyżowania z drogą wojewódzką. Prace wykonała
firma SIDROG Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z Domaniewa za kwotę 717
696,40 zł – na realizacje odcinka leśnego
uzyskano dofinansowanie: z Lasów Państwowych (na odcinek leśny i drogę gminną)
oraz z Województwa Dolnośląskiego (na
drogę gminną).
Ponadto zakończono prace projektowe dot.

ok. 1,0 km odcinka drogi we wsi Sosnówka
- przed sklepem w prawo do ostatnich zabudowań. Gmina uzyskała pozwolenie na
budowę. Podpisano ponadto umowę o dofinansowanie tych prac w 2017 r. w wysokości
63,63% kosztów zadania.
Remonty dróg
Zakończono remonty gminnych dróg asfaltowych. Z kolei remont dróg gruntowych
w większości zakończono - do wykonania w ramach środków z funduszu sołeckiego
– pozostały odcinki dróg w Goli Małej, Moszycach i Pajęczaku.
teren przy wiacie
Współfinansowane ze środków funduszu sołeckiego Sądrożyc zostały: montaż instalacji
elektrycznej i wodociągowej z hydrantem,
położenie nawierzchni placu przed wiatą
wraz z instalacją i montażem oświetlenia.
DOKUMENTACJE PROJEKTOWE
Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej 448
w Chełstówku
Inwestycja będzie realizowana w ramach
Porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Do czasu uzyskania zgody PKP na
wykonanie tunelu w wiadukcie - prace projektowe zostały wstrzymane. Równolegle
prowadzona jest akcja wykupu nieruchomości nienależących do gminy.
Korekta łuku w Goszczu
Inwestycja, będzie realizowana w ramach
Porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Opracowano już program funkcjonalno-użytkowy, a zadanie będzie realizowane
w 2017 roku przez Dolnośląską Służbę Dróg
i Kolei.
Rondo w Goszczu
Zakończono prace nad dokumentacją projektową dla zadania. Złożono wniosek o dwa
odrębne pozwolenia na budowę.
W międzyczasie ogłoszono (kolejno) 2 przetargi na wykonanie
prac, jednak ze względu na to, że
wartości poszczególnych złożonych ofert znacznie przekraczały
wartość kosztorysową – przetargi unieważniono. Ogłoszenie

ponownego przetargu i jego rozstrzygnięcie
powinno nastąpić do końca października
2016 r., natomiast zakończenie prac – do
30.06.2017 r.
Droga Sądrożyce - Dąbrowa
Zakończono prace nad dokumentacją projektową zadania. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę, a także złożono wniosek
o dofinansowanie w 2017 roku 1,7 km odcinka drogi oraz dwóch rond: z Programu
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury
Drogowej, a także przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.
Elewacja na Placu Piastów
Wykonano projekt elewacji budynku przy
Placu Piastów 15.
Ścieżka pieszo-rowerowa
w sosnówce
Ze względu na to, że wartość ofert przetargowych znacznie przekraczała wartość
przewidzianą w budżecie gminy – przetarg
unieważniono. Następnie rozdzielono zadanie na dwa zakresy. Po podjęciu stosownej
uchwały, zwiększającej wartość zadania
o ok. 15 tys. zł dla jednego z zakresów
(chodnik po prawej stronie od Twardogóry)
ogłoszono drugi przetarg, w wyniku którego
wybrano ofertę firmy KAN-WOD Jana Pawlaka z Twardogóry. Inwestycja powinna być
zakończona do 30.11.2016 r.
budynek wielorodzinny
Zakończono prace nad dokumentacją projektową budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza w Twardogórze. Złożono wniosek o pozwolenie na
budowę. Nowy budynek stanie w miejscu
istniejącego budynku przeznaczonego do
rozbiórki.
Rozbudowa cmentarza
Zakończono prace nad dokumentacją projektową zadania. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę oraz zakupiono i zamontowano ogrodzenie cmentarza, wcześniej
opracowano Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Budowa wodociągu przy
Wojska Polskiego
Po zakończeniu procesu uzgodnień, złożony
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zostanie wniosek o pozwolenie na budowę
i wszczęta zostanie procedura wyłonienia
wykonawcy.
Przebudowa dachu
Oczekiwane są oferty na przebudowę dachu
na budynku SZPZOZ w Twardogórze. Do
końca roku zakończony zostanie remont pokrycia dachu. Koszt: 112 147,01 zł
Kanalizacja w pozostałej części
gminy Twardogóra
Firma Eko-Instal Harasimowicz i Wspólnicy
s.j. opracowuje projekty na wykonanie sieci
kanalizacji sanitarnej dla sołectw: Grabowno
Małe, Olszówka, Nowa Wieś Goszczańska

(bez Świniar), Drągów, Łazisko. Trwa akcja
zbierania stosownych oświadczeń od mieszkańców sołectw. Termin zakończenia prac
- 31.03.2017 r. (Zachęcamy zainteresowane
osoby do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Referatu IT w UMiG Twardogóra
- tel. 71 399 22 46)
Budowa parkingów
Wykonano dokumentację projektową kolejnych parkingów - przy ul. Waryńskiego
i Leśnej. Realizacja parkingu przy ul. Leśnej
powinna nastąpić do 31.12.2016 r.
Ścieżka pieszo-rowerowa
do Goszcza
Zadanie jest w trakcie realizacji – prace powinny zostać zakończone do 30 listopada 2016
r. Zadanie obejmuje wykonanie 2 km ścieżki
o szerokości 2,5 m z asfaltobetonu, na odcinku od przystanku autobusowego w Moszycach do ulicy Parkowej w Goszczu (skręt
w prawo za szatnią przy boisku). Wykonawcą jest firma SIDROG Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z Domaniewa.
Przebudowa Biblioteki

Opracowana została koncepcja funkcjonalno-przestrzenna zagospodarowania terenu
przy bibliotece i M-GOPS. Planowane jest
utworzenie większej ilości miejsc parkingowych, rozbiórka zbędnych obiektów magazynowych i adaptacja części obiektu na
lokale użytkowe lub działalność kulturalno-artystyczną.
Budowa boiska
w Grabownie Wielkim
Prace projektowe zostały wstrzymane na
wniosek konserwatora zabytków – po opracowaniu i uzgodnieniu szczegółowej dokumentacji dendrologicznej prace projektowe
zostaną wznowione.
boisko w Goszczu
Zakończono prace nad dokumentacją projektową zadania. Złożono wniosek o zgodę
Lasów Państwowych. Koszt: 22 263 zł.
Remonty świetlic
Kont ynuowany jest remont świet licy
w Nowej Wsi Goszczańskiej (termin zakończenia prac - 2017 r.) oraz świetlicy
w Łazisku (termin zakończenia prac - 2016 r.).

Dolnośląski Delfinek

►

7 lipca rozstrzygnięty został konkurs architektoniczny na koncepcję
budowy przyszkolnej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”
w Twardogórze. Najlepszą spośród siedmiu
zgłoszonych łącznie ofert okazała się praca
konkursowa znanego wrocławskiego zespołu ETC Architekci Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. W ciągu 14 lat działalności tej firmy
powstały projekty takich obiektów jak: parki
wodne, kryte pływalnie, otwarte zespoły
basenowe, hale sportowe i wielofunkcyjne
zespoły sportowe i inne. Autorstwa tej pracowni są takie obiekty jak: kryta pływalnia w
Oławie, czy Terma BIAŁKA Termalny Park
Wodny w Białce Tatrzańskiej.

Zdecydowanie zwycięska koncepcja –
w ocenie Sądu Konkursowego, pod przewodnictwem oleśnickiego architekta, Jacka
Świtonia - najtrafniej odpowiada na uwarunkowania przestrzenne i funkcjonalne, realizując w pełni założony program inwestycji, harmonijnie wpisując się w istniejącą zabudowę
przy zachowaniu czytelnej integralności projektowanego budynku.
Wśród największych atutów tej pracy wymienia się takie jak: zwarta bryła dobudowana
do istniejącej hali, prosta neutralna architektura, swoimi walorami podnosi jakość obiektów istniejących, duże możliwości zastosowania różnych materiałów wykończeniowych
bez generowania znaczących dodatkowych

kosztów, możliwości harmonijnego powiązania z obiektami istniejącymi, w zakresie
wykończenia i kolorystyki, oszczędne gospodarowanie terenem inwestycji, racjonalne
wykorzystanie terenu pomiędzy planowanym
obiektem a ul. Wrocławską z przeznaczeniem na dodatkowy zespół parkingowy, bardzo dobrze rozwiązany zespół szatniowy,
atrakcyjna i funkcjonalna strefa wypoczynkowa z jacuzzi, saunami i natryskami, oddzielona od hali basenu, czy też - zwarte zaplecza
socjalno-techniczne. Za interesującą uznano
również propozycję wprowadzenia zieleni
w formie pnączy na budynku oraz możliwość
odizolowania zielenią przeszklonej hali pływalni od targowiska oraz istniejącej zabudo-

wy jednorodzinnej od parkingu.
Udział gminy w programie „Dolnośląski Delfinek” pozwala na uzyskanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego dofinansowania
kosztu realizacji zadania do wysokości 1 250
tys. zł, jednakże jest to uwarunkowane realizacją zakresu rzeczowego obiektu zgodnego z opracowaniem pn. Analiza funkcjonalno
- użytkowa małych przyszkolnych krytych
pływalni w ramach programu „Dolnośląski
Delfinek", wykonanym na zlecenie Województwa Dolnośląskiego.
Dolnośląski Delfinek jest programem Zarządu
Województwa Dolnośląskiego, zorientowanym na
promocję sportu wśród mieszkańców, a szczególnie wśród najmłodszych. Głównym założeniem programowym jest umożliwienie masowej i powszechnej nauki pływania dzieciom i młodzieży szkolnej
w klasach 1-6 w ramach zajęć szkolnych. Szacuje
się, że budowa jednej krytej pływalni to koszt przynajmniej 5 mln zł brutto, łącznie z kosztami projektu
i nadzoru inwestorskiego. Realizacja programu jest
współfinansowana ze środków budżetu województwa dolnośląskiego, pieniędzy ministerialnych oraz
wkładu własnego gminy, na terenie której powstanie
pływalnia.
Zakres podstawowy obejmuje m. in. budowę krytej
pływalni z niecką basenową o parametrach precyzyjnie określonych, tj.: wymiary basenu 16,67x8,5
m; głębokość niecki żelbetowej basenu 0,9-1,35;
powierzchnia lustra wody 142 m kw.

Założenia programowe zakładają możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu
rzeczowego inwestycji - z takiej możliwości
zamierza skorzystać nasza gmina, zwiększając składowe kompleksu o dodatkowe:
pokoje hotelowe, zespół saunowy i jacuzzi.
Jednak wykonanie dodatkowego zakresu
rzeczowego musi nastąpić w ramach środków własnych gminy. Czynione są zatem
intensywne starania o pozyskanie na tę inwestycję dodatkowo 1 650 tys. zł - z puli Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Główną funkcją obiektu będzie oczywiście

Teren przy Spółdzielni Mieszkaniowej

►

22 czerwca odbył się uroczysty odbiór
prac remontowych nawierzchni parkingów i chodników wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych w obrębie ulic:
Rynek, Ratuszowa 13-23 oraz Ogrodowa 3444. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na
mocy porozumienia pomiędzy Spółdzielnią
Mieszkaniową w Twardogórze a Gminą Twardogóra. Celem remontu była poprawa bezpieczeństwa oraz walorów użytkowych dróg
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realizacja nauki pływania dla dzieci i młodzieży - w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego. Jednak poza okresem
użytkowania pływalni przez szkoły zakłada
się dostępność obiektu dla osób z zewnątrz
tj. jego udostępnienie dla społeczności lokalnej. Mogą to być zarówno zajęcia indywidualne tj. wejścia użytkowników na pływalnię
w celach pływania rekreacyjnego, jak i zorganizowane zajęcia sportowych sekcji pływackich czy grup korzystających z rekreacji
i rehabilitacji wodnej, takiej jak wszelkiego
rodzaju odmiany aqua fitness’u, aqua aerobic’u, zajęcia dla kobiet w ciąży, imprezy wodne (np. urodzinowe), koszykówka i siatkówka
wodna, rowery wodne, specjalistyczne ruchowe zajęcia rehabilitacyjne itp.
Dodatkowym walorem tego obiektu będzie
również bezpośrednia bliskość kompleksu
GOSiR: hali sportowo-widowiskowej oraz
hotelu. Zatem na atrakcyjności (sauny, jacuzzi) zyska nie tylko oferta sportowo-rekreacyjna tego cenionego już kompleksu, ale dodatkowe pokoje hotelowe i miejsca parkingowe
zyska również gmina.
Określony przez założenia programowe
„Dolnośląskiego Delfinka” termin realizacji
tej inwestycji to 30 listopada 2017 r.
W środę, 20 lipca, w sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza podpisana została
umowa o wykonanie prac projektowych,

osiedlowych i ciągów pieszych. Dodatkową
korzyścią jest ponadto poprawa walorów estetycznych tego terenu. Wszyscy użytkownicy
- zarówno chodników, jak i parkingów - z pewnością bardzo szybko odczują dużą poprawę
jakości w ich użytkowaniu. Należy zaznaczyć,
iż prace nie mogłyby się odbyć bez udziału finansowego Gminy, który wyniósł 100.000,00
zł. W związku z zakończeniem przebudowy
parkingów na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Ogrodowej w Twardogórze
przywrócony zostaje zakaz zatrzymywania
i postoju w Rynku:
- po prawej stronie jezdni na odcinku między
wjazdem od ul. Ratuszowej w kierunku ul. Dąbrowskiego,
- na odcinku pomiędzy wjazdem od ul. Dąbrowskiego a ul. Krzywoustego.

polegających na opracowaniu kompletnej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej
na potrzeby budowy przyszkolnej pływalni
w ramach programu „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK” z utworzeniem dodatkowych miejsc
hotelowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) wg opracowanej koncepcji
architektonicznej, która wcześniej została
wybrana i nagrodzona w przeprowadzonym
konkursie architektonicznym.
Inaugurując spotkanie, burmistrz Potyrała
zwrócił uwagę na niezwykle istotny - ekonomiczny aspekt przedsięwzięcia, zarówno
w kwestii kosztów budowy, jak i w kwestii kosztów późniejszej eksploatacji tego
obiektu, szczególnie w stosunku do krytych
pływalni, znajdujących się na terenie gmin
ościennych. Termin zakończenia prac projektowych upłynie 18 tygodni od podpisania
umowy, czyli 20 listopada br.

Umowa podpisana

►

29 sierpnia 2016 r. we Wrocławiu została zawarta umowa pomiędzy Gminą Twardogóra a Samorządem Województwa Dolnośląskiego - o przyznanie
pomocy ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Podpisana
umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 120304D w miejscowości Sosnówka”. Zadanie realizowane będzie w ramach „Budowy lub modernizacji
dróg lokalnych”. Zostanie przebudowane
0,88 km drogi, za kwotę 706 593 PLN,
z czego dofinansowana zostanie wartość
399 590 PLN, czyli 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji - w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii”. Celem tej inwestycji jest wspieranie lokalnego rozwoju na
obszarach wiejskich poprzez skrócenie
czasu dojazdu oraz zapewnienie drożności jedynego ciągu komunikacyjnego,
łączącego gospodarstwa domowe mieszkańców wsi z placówkami: handlowo-usługowymi, oświatowymi, kulturalnymi,
rekreacyjnymi, kultu religijnego, a przede
wszystkim umożliwienie dojazdu dla
służb ratowniczych.
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Z XViiI sesji rady

Z XViiI sesji rady
W czwartek 30 czerwca odbyła się XVIII
Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Na
wstępie burmistrz Potyrała poinformował
zebranych, że 25 maja podpisana została
umowa o wykonanie remontu byłego dworca PKP i remont ten został rozpoczęty.
Relacjonując swoje spotkania burmistrz
wymienił m. in.:
• spotkanie 20 maja z Zarządem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, czego
efektem jest projekt uchwały, będącej
przedmiotem obrad na tej sesji, a dotyczącej współpracy gminy z DOT-em,
mającej na celu reklamowanie naszych
zabytków, w tym szczególnie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu i rozwoju
ruchu turystycznego na terenie gminy;
• spotkanie 23 maja z Radą Sołecką Sosnówki na temat organizowanych tam
tegorocznych dożynek gminnych;
• udział 31 maja w Walnym Zebraniu Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Twardogórze – omawiano bilans ubiegłego roku i aktualną
kondycję tego podmiotu;
• uczestnictwo 1 czerwca w konferencji
popularno-naukowej nt. zasadniczych
zmian organizacyjnych w siłach zbrojnych RP - burmistrz został wówczas też
odznaczony przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych, z okazji 70 rocznicy historycznego zwycięstwa Narodów Sprzymierzonych nad hitlerowskim agresorem
- Kombatanckim Krzyżem Zwycięstwa,
jako wyraz szacunku za upowszechniania szczytnych tradycji kombatanckich;
• uczestnictwo 7 czerwca w Walnym Zebraniu członków twardogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, podczas którego
omówiono wspólne działania i propozycje takich działań; przekazana została
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•

•

•

•

wówczas informacja burmistrza nt. wykonania budżetu, realizacji inwestycji
gminnych, a także przekazano plany
w tym zakresie na okresy najbliższe, jak
i w dalszym horyzoncie czasowym – dla
zamierzeń tych, jak również dotychczasowych działań burmistrza i władz gminnych - wyrażono pełną aprobatę;
udział 8 czerwca w odprawie technicznej nt. kanalizacji sanitarnej na odcinku
Goszcz - Grabowno Wielkie – analizowano spodziewany (i wymagany przez
fundusze ochrony środowiska - celem
uzyskania dotacji) efekt ekologiczny, wyrażający się w liczbie osób podłączonych
do sieci, omawiano stan przygotowań do
przekazania dokumentacji przed dniem
15 lipca;
u r o c z y s t e s p o t k a n i e 11 c z e r w c a
w sprawie projektu upowszechniania piłki siatkowej dzieci i młodzieży w naszym
województwie w ramach projektu Volleymania;
udział 12 czerwca (obok wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego dr Ewą
Mańkowską) w audycji telewizyjnej w ramach cyklu „Teraz wieś” nt. racjonalnego
wykorzystywania przez samorządy terytorialne funduszy - własnych i zewnętrznych - na przykładzie Gminy Twardogóra.
uroczyste spotkanie 13 czerwca we Wrocławiu z okazji XXXV-lecia założenia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,
gdzie burmistrz został też odznaczony
okolicznościowym medalem;
uroczysty odbiór 22 czerwca zakończonych przed umownym terminem prac
remontowych nawierzchni parkingów
i chodników wraz z zagospodarowaniem
terenów zielonych w obrębie ulic: Rynek,
Ratuszowa 13-23 oraz Ogrodowa 34-44.
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Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
na mocy porozumienia pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Twardogórze
a Gminą Twardogóra. Celem remontu była poprawa bezpieczeństwa oraz
walorów użytkowych dróg osiedlowych
i ciągów pieszych, a także parkingów;
• udział 23 czerwca w konferencji z okazji
20 rocznicy utworzenia Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy – podsumowano
działalność, przypomniano znaczące
efekty ekologiczne tego podmiotu.
Burmistrz pogratulował Dyrektorowi SP2
w Twardogórze najlepszego wyniku ostatniego egzaminu szóstoklasisty spośród
szkół powiatowych. Wyraził też satysfakcję
i dumę z wyniku pozostałych szkół naszej
gminy, dzięki którym Gmina Twardogóra
w powiecie wypadła najlepiej.
Burmistrz Potyrała poinformował o udziale
6-latków w strukturze demograficznej nowo
utworzonych klas I: w 8-osobowej klasie I
w Grabownie Wielkim jest 5 sześciolatków
i 3 siedmiolatków, w 14 osobowej klasie I
w Goszczu jest 4 sześciolatków i 10 siedmiolatków, a w Twardogórze - na 18 osób
w SP1 jest 3 sześciolatków i 15 siedmiolatków, a w 14 osobowej klasie w SP2 jest
4 sześciolatków i 10 siedmiolatków. Konsekwencją tak niskiej obsady klas I przez
rocznik 6-latków jest zwiększenie liczebności grupy przedszkolnej, której gmina
chce zapewnić miejsca w tych placówkach
pobytowych. Stworzono zatem 15 miejsc
w oddziale przedszkolnym SP w Goszczu,
20 miejsc w oddziale przedszkolnym SP
w Grabownie Wielkim, a także oddział przy
SP2 w Twardogórze, gdzie uczestniczyć
będą dzieci, których rodzice zadeklarowali
pobyt relatywnie krótki (5 godzin dziennie).
Twardogórski Urząd Miasta i Gminy został skontrolowany przez Wydział Polityki
Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego –
żadnych uwag, ani zaleceń nie wniesiono.
Przekazując cykliczną informacje nt. realizacji przez gminę Programu 500+, burmistrz przekazał, że do 30 czerwca przyjęto 941 wniosków, wydano 871 decyzji,
1200 dzieci zakwalifikowano do świadczeń,
z których ponad 1.858 tys. zł już wypłacono.
Kolejna część wystąpienia burmistrza dotyczyła aktualnego stanu zaangażowania
realizowanych inwestycji.
Po tym wystąpieniu radni przystąpili do debaty nad przedłożonymi do obrad projektami uchwał.
Po uzyskaniu informacji o pozytywnej opinii
do projektów uchwał, będącej przedmiotem
tej sesji - Komisji Strategii i Rozwoju oraz
Komisji Budżetowo – Finansowej Rady

Miejskiej w Twardogórze, radni jednomyślnie (13 głosami za, bez głosów wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu) uchwalili
następujące uchwały:
1) w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XV.146.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 marca 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia sieci
prowadzonych przez gminę Twardogóra publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych (z uwagi na brak wymaganej opinii kuratora wymaga uchylenia),
2) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę
Twardogóra publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych (aktualizacja
nazwy przedszkola na zgodną z jego
statutem),
3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr
XV.145.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej
Miejskiego Przedszkola z Oddziałem
Małego Dziecka w Twardogórze (zmiana nazwy przedszkola została dokonana przez zmianę statutu tej jednostki,
zatem uchwała w tej kwestii jest zbędna),
4) w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnień uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Twardogóra,
5) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Goszcz i Grabowno Wielkie – etap II”
(otrzymanie dotacji z WFOŚiGW wymaga jednoczesnego zaciągnięcia
przedmiotowej pożyczki),
6) w sprawie zmian budżetu i w budżecie
gminy na rok 2016 (zmiany uwzględniające efektywne (potwierdzone) źródła
dofinansowania inwestycji takich jak
np. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie, korektę
łuku drogi w Goszczu, budowę ronda
w Goszczu, budowę i przebudowę dróg
gminnych oraz ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy,
7) zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Twardogóra, (jako konsekwen-

cja zmian w budżecie)
8) w sprawie zmiany uchwały nr V.46.2015
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29
kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Województwa
Dolnośląskiego na realizację zadania
o nazwie: „Budowa drogi wojewódzkiej
nr 448 w miejscowości Goszcz – korekta łuku”,
9) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
rolnych i leśnych na obszarze miasta
i gminy Twardogóra,
10) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Twardogóra (zmiana wymuszona
nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 2014 r.,
termin wprowadzenia zmian upływa 31
lipca).
Również jednomyślnie (bez głosów sprzeciwu ani bez głosów wstrzymujących się )
przyjęto uchwały:
• w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/50/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Twardogóra (zmniejszenie wysokości wymaganej kaucji z 12 do
3-krotnej stawki miesięcznej czynszu),
• w sprawie przystąpienia Gminy Twardogóra do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej (przystąpienie do tego Stowarzyszenia niesie ze sobą szereg korzyści
związanych z prowadzeniem zadań
z zakresu rozwoju turystyki i promocji
turystycznej gminy, w tym szczególnie
– umożliwia umieszczenie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu na liście
obiektów Europejskiego Szlaku Zamków
i Pałaców,
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej
w Twardogórze na II – gie półrocze 2016
roku,
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2016 roku
( z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej
na posiedzeniu Komisji),
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy

Komisji Budżetowo – Finansowej Rady
Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2016 roku,
• w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw
Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze na II – gie półrocze 2016 roku
(z uwzględnieniem poprawki zgłoszonej
na posiedzeniu Komisji).
W dalszej części obrad – dot. interpelacji
i zapytań - radny Paprocki poruszył kwestię
stanu zaawansowania rozbiórki budynku
w Moszycach nr 8. Burmistrz Potyrała odpowiadając, zwrócił uwagę, że jest to prywatny budynek i inicjatywa leży po stronie
właścicieli - gmina może tylko pomagać
w tym procesie.
W kolejnym bloku „Wolne wnioski i komunikaty” burmistrz przypomniał, że rozstrzygnięcia ogłoszonych wcześniej konkursów
na stanowisko dyrektora nastąpią: 5 lipca –
w odniesieniu do GOSiR-u, a w przypadku
Gimnazjum nr 1 – dnia 8 lipca. W każdym
z tych konkursów wpłynęło po jednej kandydaturze. Burmistrz Potyrała przypomniał
też, że w ostatnim dniu czerwca (o g. 15)
upłynął termin składania ofert na stanowisko kierownika SZPZOZ w Twardogórze wpłynęły 2 kandydatury, a termin rozstrzygnięcia zostanie określony przez komisję
konkursową.
Następnie wyraził swoje uznanie dla działań Stowarzyszenia Świętej Magdaleny,
związanych z odnawianiem zabytkowego
kościoła ewangelickiego w Goszczu.
Sołtys Goli Wielkiej Wiesław Szymczykiewicz zapytał, czy renowacja sołeckich
placów zabaw należy do sołectw i obciążą
ich budżet? Burmistrz przypomniał, że na
terenach wiejskich kwestia ta jest w gestii
rad sołeckich. Gdyby natomiast chodziło
o założenie nowego placu zabaw, którego koszty byłyby zbyt wysokie dla rady –
burmistrz nie wykluczył pomocy ze strony
budżetu gminy. Zadeklarował, że temat
finansowania kosztów remontu sołeckich
placów zabaw powróci podczas spotkań
z sołtysami.
Na zakończenie radny Jerzy Chrzan przekazał burmistrzowi Potyrale podziękowanie
od Rady Rodziców SP1 - za pomoc i obecną współpracę.

GMINNE ŚWIETLICE: Bukowinka - poniedziałek, środa - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Zofia Kulik; Chełstów - wtorek, czwartek - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Kamila Kawałko; Domasławice - poniedziałek, czwartek - 17:00-19:00 - realizator zajęć: Agata
Jesionka; Grabowno Małe - poniedziałek, piątek - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Marcin Lityński; Grabowno Wielkie - wtorek,
czwartek - 15:00-17:00 - realizator zajęć: Małgorzata Noga; Goszcz - wtorek, czwartek - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Aleksandra
Łuczak; Łazisko - czwartek, piątek - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Barbara Domańska; Moszyce - poniedziałek, środa - 15:0017:00 - realizator zajęć: Marzanna Chrzanowska-Dryzd; Nowa Wieś Goszczańska - poniedziałek, wtorek - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Barbara Domańska; Sosnówka - wtorek, czwartek - 16:15-18:15 - realizator zajęć: Elżbieta Sobczyńska; Twardogóra
- poniedziałek, wtorek, środa - 16:00-18:00 - realizator zajęć: Dorota Banasiak-Franc
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Gminne festyny

ŚWIĘTO PLONÓW W SOSNÓWCE

►

Tegoroczne Dożynki Gminne odbyły
się w sobotę 27 sierpnia na terenie, na
którym znajduje się największa na świecie prywatna kolekcja fragmentów Muru
Berlińskiego. Uroczystości rozpoczęły się
przemarszem z placu zabaw obok sklepu
w Sosnówce - na plac przy murze. W korowodzie, prowadzonym przez starostów dożynek,
Państwo Martę i Daniela Nicpoń, znaleźli się
przedstawiciele władz Gminy Twardogóra, na
czele z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą,
jego zastępcą - Ryszardem Gąsiorem oraz
Przewodniczącym Rady Miejskiej Witoldem
Szydełko, a ponadto zaproszeni goście - na
czele z Piotrem Babiarzem, Posłem na Sejm
RP oraz Alojzym Kuligiem - Przewodniczącym Rady Powiatu, reprezentującym Starostę
Oleśnickiego. Zasadniczą część korowodu
dożynkowego stanowiły delegacje: sołectw
naszej gminy, ogródków działkowych i Spółdzielni Kółek Rolniczych.
Odprawioną na placu mszę św. koncelebrował (i wygłosił okolicznościową homilię) ks.
Ryszard Jeleń – proboszcz parafii pw. Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze wraz z ks. Sylwestrem Krzywańskim –
proboszczem parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim.
Tuż po zakończeniu nabożeństwa burmistrz
Zbigniew Potyrała przyjął uroczyście z rąk
starostów dożynek dożynkowy bochen chleba
z pierwociń tegorocznych zbiorów.
Wszystkich uczestników święta plonów,
w tym zaproszonych gości, oficjalnie powitał gospodarz dożynek - Burmistrz Miasta i
Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała, który
za codzienny trud i tegoroczne plony podziękował rolnikom, sadownikom, działkowcom,
ogrodnikom, pszczelarzom i wędkarzom.
Nawiązując do 30 lat swojej pracy, burmistrz
zwrócił uwagę na ogromne zmiany jakie zaszły na polskiej wsi, jakie zaszły w mentalności mieszkańców takich gmin, jak gmina
twardogórska. Burmistrz podkreślił też, jak
ważny w dzisiejszych czasach jest szacunek
dla pracy, a szczególnie dla pracy tak specyficznej, jak praca rolnika. Nawiązując z kolei
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do słów św. Jana Pawła II o cywilizacji miłości, burmistrz Potyrała zachęcił do budowania cywilizacji odpowiedzialności – odpowiedzialności każdego, w każdym miejscu pracy
i w domu, każdego dnia, odpowiedzialności
za rodzinę, dom, gminę, region i ojczyznę.
Burmistrz zwrócił uwagę, iż tej odpowiedzialności wszyscy powinniśmy uczyć się właśnie
od rolników. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz, zachęcając do wspólnego
świętowania, do wspólnej zabawy, zwrócił
uwagę, że z jednej strony jest to naturalna forma wypoczynku po ciężkim trudzie,
a z drugiej strony - okazja do zacieśniania
więzi, integrujących społeczności lokalne.
Z rąk burmistrza Potyrały tradycyjne bochenki chleba otrzymali: Piotr Babiarz (Poseł na
Sejm RP), Alojzy Kulig (Starostwo Powiatowe
w Oleśnicy) i Witold Szydełko (Rada Miejska
w Twardogórze), Ryszard Gąsior (zastępca
burmistrza), a także sołtysi i przedstawiciele
organizacji rolniczych i ogrodniczo-sadowniczych z naszej gminy.
Następnie rozpoczęły się obrzędy dożynkowe, przygotowane przez pracownice Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Twardogórze
im. Władysława Stanisława Reymonta oraz
pod kierownictwem muzycznym Roberta Orlikowskiego (GOSiR) i w wykonaniu zespołów:
Czerwona Kalina z Twardogóry, Dziewczyny
Haliny (z Sądrożyc) oraz Grabowianie - z Grabowna Wielkiego. W trakcie obrzędów dożynkowych dzielono się chlebem z pozostałymi
uczestnikami uroczystości.
Po części oficjalnej rozpoczął się koncert
zespołu The Liverpool, specjalizującego się
w przebojach The Beatles. Przeprowadzone zostały następnie (przez pracowników
twardogórskiego GOSiR-u) dwa widowiskowe konkursy: na ujeżdżanie mechanicznego
byka i na dojenie sztucznej krowy. W konkursie na "ujeżdżanie byka" bezkonkurencyjny
był przedstawiciel Sołectwa Drągów, kolejne
miejsca zajęli przedstawiciele sołectw: Drogoszowice (II m.) i Chełstów (III m.); w konkursie
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"dojenie krowy" zwyciężył przedstawiciel Sołectwa Grabowno Małe, wyprzedzając przedstawicieli sołectw: Olszówka (II m.) i Moszyce
(III m.). Zwycięzcy konkursów otrzymali z rąk
burmistrza nagrody rzeczowe, a widzowie
tych zmagań konkursowych – sporą porcję
wyśmienitej zabawy i emocji.
W przerwie między konkurencjami odbył się
występ dziewcząt ze Szkoły Tańca "Jast".
Natomiast w trwającym od początku części
oficjalnej konkursie za najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, jury uznało wieniec z Bukowinki - zwycięski wieniec będzie reprezentował
naszą gminę na Dożynkach Powiatowych,
17 września w Oleśnicy. Kolejne wyróżnienia
przyznano wieńcom: z Chełstówka (II miejsce) oraz Sosnówki (III miejsce). Nowością
był konkurs na najlepszy wieniec dożynkowy,
w którym decydowały głosy sołtysów - w tym
rankingu zwyciężył wieniec z Sosnówki. Zabawa taneczna przy muzyce w wykonaniu zespołu VIET-CONG trwała do późnych godzin
nocnych.
Zarówno uczestnicy imprezy, którzy tak licznie bawili się do końca zabawy, jak i ci, którzy
wcześniej opuścili jej teren, świetnie się bawili
– zarówno uczestnicząc czynnie w obrzędzie
dożynkowym, zabawie tanecznej, czy konkursach, jak i obserwując każde z tych wydarzeń.
Wiele radości, którą dostarczył udział w tegorocznym Święcie Plonów jego uczestnikom,
wydaje się największym uhonorowaniem wyjątkowej (czy wręcz misyjnej) pracy rolnika.
Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji i przeprowadzenia tegorocznych Dożynek
Gminnych w Sosnówce burmistrz Potyrała
podziękował jeszcze w trakcie ich trwania,
gratulując tak udanej i bogatej w pozytywne
emocje imprezy.
Tegoroczne wieńce dożynkowe można było
podziwiać do dnia 31 sierpnia w twardogórskim kościele pw. św. Trójcy i Matki Boskiej.
Wystawa zorganizowana została przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Twardogórze
im. Władysława Stanisława Reymonta.

Lato to tradycyjny okres organizowania sołeckich festynów integracyjnych, których różnorodność waha się
- od kameralnych festynów, jak festyn w
Goli Wielkiej, aż po tematyczne festyny
w Chełstowie, czy w Sądrożycach.
Sezon festynów rodzinnych rozpoczął się
już z końcem czerwca. W lipcu odbyły się
- współorganizowane przez GOSiR festyny
sołeckie: w Nowej Wsi, w Drągowie, w Domasławicach i w Olszówce. Dzieci korzystały tam z zamków dmuchanych, brały udział
w turniejach sportowych oraz w pojedynkach
na miecze z balonów, a także - w warsztatach skręcania zwierzątek, czy kwiatków.
Policja umożliwiała oznakowanie rowerów,
można też było obejrzeć pokazy strażackie,
czy skorzystać z przejażdżki wozem strażackim. Popularnym zakończeniem festynów
były ogniska z pieczeniem kiełbasek.
13 sierpnia odbył się festyn rodzinny w Goli
Wielkiej. Dodatkową okazją do świętowania
była nowa wiata. Pozornie kameralny charakter uroczystości był mylący, ponieważ

wzięła w nim udział znakomita większość
lokalnej społeczności.
W programie pikniku rodzinnego w Goszczu
(20 sierpnia) nie zabrakło atrakcji dla dzieci w postaci gier, zabaw oraz darmowych
dmuchańców. Dużą atrakcją dla najmłodszych okazała się również prezentacja pojazdów policyjnych i strażackich. Wszyscy,
którzy przyjechali rowerem na teren zespołu pałacowo - parkowego mogli bezpłatnie
omarkować oraz wpisać do rejestru swoje
jednoślady. Twardogórska policja ponownie
zorganizowała akcję znakowania rowerów.
Teren imprezy odwiedzili również motocykliści. Sympatycy muzyki ludowej mogli obejrzeć występ "Czerwonej Kaliny". Dla uczestników festynu przygotowane zostały także
potrawy z grilla. Oprawę muzyczną zapewnili
Dj's BadBoys.
Tego samego dnia odbył się w Sądrożycach
rodzinny festyn w stylu western. Atrakcji nie

Uratuj z nami życie - oddaj krew!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu zaprasza wszystkich
chętnych! W 2016 roku zbiórki krwi przeprowadzane będą
w mobilnym punkcie. Autobus będzie stał na parkingu między Domem Handlowym "Julita" a Urzędem Miasta i Gminy
w Twardogórze w terminach: 28.10.2016 oraz 23.12.2016
w godzinach 9:00-12:00.

zabrakło również dla najmłodszych. Były zatem nieodzowne dmuchańce, wata cukrowa,
popcorn, była również - stosownie do stylu
imprezy - Kraina Eldorado, a także przejażdżki konne - bezpłatne dla dzieci z Sądrożyc. Były też animacje, prowadzone przez
pracowników twardogórskiego GOSiR-u

oraz pracownice Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze. Dla każdego chętnego posiadacza roweru Policja zapewniała
stosowne oznakowanie. Część artystyczną
wypełnił występ zespołu Czerwona Kalina
z Twardogóry - tym razem w repertuarze
country. Nie obyło się bez wizyty twardogórskich motocyklistów na swoich mechanicznych "rumakach". Były również konkursy
o nagrody ufundowane przez Sołtysa Sądrożyc - na najlepszy strój oraz na najlepszy
taniec country.
Burmistrz Potyrała zwrócił w swoim krótkim
wystąpieniu uwagę na znaczenie inicjatyw
takich, jak festyny sołeckie, które aktywują
lokalną społeczność i wykorzystują ludzki
potencjał do realizacji inicjatyw poprawiających jakość życia.
Finałem tej kolejnej udanej imprezy w Sądrożycach była oczywiście zabawa taneczna
z elementami westernowymi.

Łowili na "Gliniankach"
Spławikowe zmagania odbyły się 20 sierpnia,
na terenie stawu "Glinianki" w Twardogórze.
W zawodach o Puchar Prezesa i Wiceprezesa rywalizowało 22 wędkarzy. Puchar
wywalczył Emil Daniliszyn. Wśród juniorów
zwyciężyli: Krzysztof Papucewicz-Fok, Piotr
Leszczyński oraz Kacper Papucewicz-Fok.
Największą rybę złowił Wojciech Kubacki.
11

Pobiegli nie tylko po puchar

dni twardogóry 2016

►

W niedzielę 18 września obawa przed
deszczem nie wystraszyła licznych
uczestników "XXII Międzynarodowego
Biegu Ulicznego O Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej W Twardogórze",
zorganizowanego przez Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra, Radę Miejską w Twardogórze oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Twardogórze. Start 154-osobowej grupy biegaczek (na dystansie 5 km)
i biegaczy (na dystansie 10 km) poprzedzony został biegami o znacznie krótszych
dystansach - na odcinkach ulicy Ratuszowej - dedykowanymi dla dzieci i młodzieży,
a także 2 km biegiem twardogórzan. Trasa
biegu 5 km oraz 10 km została wytyczona
ulicami miasta. Na dystansach tych najszybszym tempem biegu wykazał się zwycięzca, kenijczyk Dominic Mailu Musyimi,
któremu pokonanie 10 km zajęło 29 minut
(tempo 2:54 min/km). Na uwagę zasługu-

je też stosunkowo licznie reprezentowana
kategoria wiekowa 70-latków, wśród której
znaleźli się dwaj najstarsi uczestnicy biegu (rocznik 1941). Gratulacje należą się
tym bardziej, że obydwaj panowie uzyska-

►

li rezultaty lepsze niż wielu ich młodszych
współzawodników. Można jednak mówić
o zwycięstwie każdego uczestnika biegu
- nie tylko dlatego, że dotarł do mety, ale
również dlatego, że... stanął na starcie.

WYNIKI: mężczyźni - Dominic Mailu Musyimi (Kenia); kobiety - Christine Moraa Oigo (Kenia); Twardogórzanie - Krzysztof Górecki, Jolanta Lenda; przedszkolaki: dziewczynki - Monika
Bukowska (Przedszkole Miejskie Twardogóra), chłopcy- Marcin Koślicki (SP3 Wrocław); dzieci i młodzież: rocznik 2009-2008: dziewczęta - Oliwia Rydzyńska (SP1 Twardogóra), chłopcy
- Bartosz Wlazło (SP1 Twardogóra); rocznik 2007- 2006: dziewczęta - Maria Robakiewicz (UKS Międzybórz), chłopcy - Adrian Krajewski (UKS Międzybórz); rocznik 2005-2004: dziewczęta
- Emilia Krawczyk (UKS Międzybórz), chłopcy - Jakub Hajduk (UKS Międzybórz); rocznik 2003-2002: dziewczęta - Oliwia Olszańska (Gimnazjum Twardogóra), chłopcy - Miłosz Wieczorek
(Gimnazjum Twardogóra). Szczegółowe tabele z rezultatami biegów dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

WIZYTA KONSULARNA

►

2 września, na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu, odbyło się
spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra Zbigniewa Potyrały z Reinerem Sachs’em, Pełnomocnikiem ds. kultury
w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu. Inicjatorem
spotkania był - uczestniczący w nim - Ryszard Gil, Prezes Stowarzyszenia Świętej
Magdaleny. Podczas przechadzki po terenie
zespołu pałacowo-parkowego, a także podczas zwiedzania dawnego kościoła ewange-

lickiego, burmistrz Potyrała i prezes Gil jak
zwykle niezwykle sugestywnie przedstawili
nasz zabytek oraz przekazali informacje
o jego aktualnej sytuacji i problemach, stanowiących bariery do jego niezwłocznego
ratowania. Przedmiotem rozmów była kwestia aktywnej pomocy w pozyskaniu środków
na rekonstrukcję zabytkowych sarkofagów
celem ich ekspozycji w wyremontowanym
zabytkowym kościele. Omawiano również
ewentualną pomoc Konsulatu w prowadzo12

nych przez Gminę i Stowarzyszenie Świętej
Magdaleny działaniach, mających na celu
pozyskiwanie (istotne w procesie renowacji)
oraz upowszechnianie informacji o historii
i aktualnej sytuacji tego zabytku.

ZAWODY STRAŻACKIE

►

2 lipca na stadionie w Grabownie Wielkim w dorocznych zawodach sportowo-pożarniczych rywalizowali ze sobą
strażacy z terenu naszej gminy. Tradycyjnie już 4 drużyny zmierzyły się w sztafecie
pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych, takich jak: montaż sprzętu gaśniczego, skok
przez płotek lekkoatletyczny i drewnianą
ścianę, slalom, równoważnia oraz "strzał"
strumieniem wody w tarczę i strącanie pachołków.
Mimo upału, a także mimo konieczności
startu w pełnym słońcu w ciężkich, ciemnych
mundurach - zawodnikom nie zabrakło ani
ducha walki, ani dobrego humoru. Ubiegłorocznym zwycięzcom, jednostce Ochotniczej
Straży Pożarnej z Twardogóry, udało się
utrzymać tytuł , jako kolejni na tegorocznym
podium stanęli "ochotnicy" z Domasławic,
a następnie - drużyny z Grabowna Wielkiego
i z Goszcza. Nad sprawnym i regulaminowym przebiegiem konkurencji czuwała komisja sędziowska z Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy. Puchary i dyplomy wręczali:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP
- burmistrz Zbigniew Potyrała oraz Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Andrzej
Fischer. Po zakończonych zawodach twar-
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dogórscy strażacy zamanifestowali swoją
radość i fetowali zwycięstwo, przejeżdżając
ulicami naszego miasta z włączonymi sygnałami dźwiękowymi i wyeksponowanym
pucharem.

W niedzielę 19 czerwca, tuż po godzinie 22, efektownym pokazem fajerwerków zakończyły się tegoroczne
Dni Twardogóry. W ciągu trzech weekendowych dni odbyło się prawie 30 imprez,
występów, przedstawień i zawodów sportowych, w których wzięły udział liczne rzesze mieszkańców naszej gminy oraz gości.
Pewien wpływ na przebieg niektórych wydarzeń miała pogoda, która np. zmusiła
organizatorów piątkowego bajkowego korowodu do rezygnacji z przemarszu ulicami
miasta - na rzecz parady w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze. Zgodnie
z planem odbyło się natomiast przedstawienie
dla dzieci "Królewna Śnieżka" przygotowane
przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy
im. Władysława St. Reymonta w Twardogórze wraz z Grupą Teatralną "Poza+". Po
przedstawieniu odbyło się wręczenie nagród
za najlepszy strój bajkowy. Nagrody otrzymali: Oliwier Sobczyk (SP2), Kacper Sędzik
(SP3), Bartosz Kowalczyk (Gimnazjum nr 1).
Również zgodnie z planem odbyły się turnieje
piłki nożnej na stadionie przy ul. Sportowej.
Kulminacją piątkowego wieczoru była premiera spektaklu teatralnego pt. "W beczce
chowany" - będącego również efektem współpracy Biblioteki i Grupy Teatralnej "Poza+".
Imprezą otwierającą sobotni cykl imprez
w ramach święta Twardogóry był turniej
tenisa ziemnego. Popołudniowa parada motocyklistów wywiodła obchody
z Rynku na plac OSP w Twardogórze.
Tam można było podziwiać występy
twardogórskich dzieci i młodzieży: z SP
Goszcz, z Miejskiego Przedszkola, SP
nr 1 oraz Szkoły Tańca „Jast”. Następnie na placu zagościły orkiestry dęte.
W przeglądzie, który rozpoczął się wymarszem z Rynku, udział wzięły: Orkiestra Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Białej, Gminna Orkiestra Dęta Koźminek,
Parafialna Orkiestra Dęta „Don Bosko” z Marszałek i Miejska Orkiestra Dęta Ostrzeszów.
Sobotni wieczór rozpoczęty został występami
młodzieży z Gimnazjum nr 1, a następnie wystąpił - po raz pierwszy pod oficjalną nazwą
"Akoriada" - twardogórski zespół akordeonistów, który z powodzeniem zadebiutował w
styczniu podczas pamiętnego "Muzycznego
spaceru po Twardogórze". Po temperamentnym, soczystym muzycznie występie tego
akordeonowego nonetu, poziom artystycznych emocji mogła podnieść jeszcze wyżej
tylko gwiazda tego wieczoru - ENEJ. Podczas
swojego brawurowego i niezwykle energetycznego koncertu chłopcy z ENEJ porwali do
zabawy niezwykle licznie (i odważnie - zważywszy na gniewne pomruki pogody) zgromadzoną pod sceną publiczność. Ten wieczór

mógł się zakończyć tylko w jeden sposób zabawą taneczną z zespołem „Caruso”, która
trwała do późnych godzin nocnych.
Nie mogło być mowy o innej inauguracji niedzielnych obchodów Dni Twardogóry 2016 niż
msza święta w intencji mieszkańców gminy,
z udziałem władz samorządowych, a także
aż 18 pocztów sztandarowych. Niedzielne
popołudnie rozpoczęło się na placu OSP
od tradycyjnego bloku dla dzieci, w ramach
którego mogły one brać udział w zorganizowanych przez GOSiR grach, konkursach i
zabawach sprawnościowych oraz balonowym

show, poszaleć na dmuchańcach, "odwiedzić"
wioskę indiańską, pomalować twarz, czy spotkać szczudlarza; pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy atrakcyjnymi gadżetami wynagradzali aktywność sportową dzieci, które masowo
brały udział w konkursach sprawnościowych.
Tymczasem na scenie ponownie zagościły
dzieci - tym razem z SP Grabowno Wielkie,
a następnie swój występ zaprezentowały dziecięce zespoły "Czarne Jagódki" i najmłodsza
część zespołu "Czerwona Kalina". Tę sekwencję sceniczną zakończyły prezentacje
artystyczne w wykonaniu dzieci i młodzieży
z SP nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Wieczorną część na scenie rozpoczęła
laureatka konkursu „Piosenki Polskiej”, Oliwia
Komór. I oto na scenie pojawił się, oczekiwany
od kilku godzin pod sceną przez swoje fanki
- Dawid Kwiatkowski. Publiczność tego kon-

certu zdominowana została przez żywiołowo
reagujące fanki piosenkarza. Jednak widzów
jeszcze przybyło, gdy na scenie zjawiła się
gwiazda tegorocznych Dni Twardogóry - Anna
Wyszkoni z zespołem. Artystka ujęła publiczność swoim profesjonalnym, a jednocześnie
otwartym i serdecznym występem - bardzo
atrakcyjnym wizualnie i wieloklimatycznym
muzycznie. Piosenkarka przyznała, że obchodzi 20-lecie swojej kariery artystycznej i to
nadało charakteru ostatniej części koncertu.
Mimo wysokiego wybiegu gwiazda znalazła
czas, by zejść bezpośrednio do widzów i...
zrobić sobie z twardogórską publicznością selfie, zamieszczone niezwłocznie
na facebookowym profilu artystki. Bisując
piosenkarka potwierdziła swój wielki talent estradowy.
Finał trzydniowych obchodów to oczywiście pokaz fajerwerków - w tym roku wyjątkowo widowiskowych. Zapowiadając
je na zakończenie Dni Twardogóry 2016,
burmistrz Potyrała ze sceny podziękował
mieszkańcom i gościom za liczny udział,
sponsorom - za ofiarność, a wszystkim,
którzy przygotowali i zrealizowali tę imprezę - za świetnie wykonaną pracę. Burmistrz
wyraził też wielką satysfakcję, że w programie tego tradycyjnego święta dynamicznie
wzrósł udział imprez przygotowywanych
i wykonywanych przez amatorów, których jak się okazało - w naszej Gminie jest całkiem
sporo, a ich pasje mogą być dla innych równie atrakcyjne, jak występy profesjonalistów.
Burmistrz Potyrała w specjalnym oświadczeniu złożył serdeczne podziękowania: wszystkim mieszkańcom Twardogóry, którzy tak
licznie wzięli udział w imprezach Dni Twardogóry 2016, zaproszonym gościom, a także
wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które uczestniczyły w przygotowaniu i realizacji
tych obchodów lub w jakikolwiek sposób przyczyniły się do sprawnego i udanego przebiegu wszelkich imprez - zarówno na placu OSP,
jak również poza nim.
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Gościniec kobiet

►

Goszcz – znaczy „gościniec”, ale w sobotni wieczór 30 lipca był „gościńcem
kobiet”. Wszystko za sprawą zorganizowanych wówczas imprez na terenie wyremontowanych sal (teatralnej i wystawowej)
zespołu pałacowo-parkowego oraz remontowanego dawnego kościoła ewangelickiego. Inicjatorem dedykowanego kobietom,
a szczególnie kobietom 50+ spektaklu mody
muzyki i światła było - współpracujące
z Gminą Twardogóra - Stowarzyszenie
Świętej Magdaleny. Na inaugurację wieczoru Izabela Noszczyk zaprezentowała swój
monodram „Listy do Michaliny”, a po jego
zakończeniu widzowie (nie tylko kobiety!),
oczekujący na pokaz mody, mogli oddać
się konwersacji przy kawie i cydrze gruszkowym. W sąsiedniej sali wystawowej, od
wczesnych godzin popołudniowych trwały
intensywne przygotowania do pokazu mody.

ZINWENTARYZUJĄ AZBEST

W okresie wrzesień – październik 2016
roku na terenie gminy Twardogóra prowadzona będzie aktualizacja inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest.
Spisu z natury będą dokonywać pracownicy
firmy IME CONSULTING Stanisławska Maria z Biestrzykowa. Apelujemy do właścicieli,
zarządców i użytkowników nieruchomości
o współpracę z wykonawcą spisu, w zakresie umożliwienia przeprowadzenia w/w firmie
aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia jej pracownikom
wszelkich możliwych informacji dotyczących
azbestu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na właścicielu spoczywa obowiązek
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest
W sprawie azbestu można kontaktować się:
- bezpośrednio z firmą IME CONSULTING
Stanisławska Maria, ul. Warsztatowa 47,
55-010 Biestrzyków, e-mail: biuro@imeconsulting.com.pl, tel. 71 3384189;
- z Urzędem Miasta i Gminy Twardogóra
ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra,
e-mail: srodowisko@twardogora.pl,
tel. 71 3992239
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Wizyta marszałka

Główną ich treścią była stylizacja modelek – fryzurami
zajęła się Aneta Laprus (Salon Fryzjerski Atelier De Creatif), przy współpracy Agaty
G ł owac z ( Twa r d o g ó r a),
a makijażem - Halina Makarczuk (Twardogóra).
Kilka minut po godzinie
21, w wypełnionym dawnym kościele ewangelickim
w Goszczu rozpoczął się pokaz mody „Plénitude jesień
– zima 2016/2017” – spektakl mody, muzyki
i światła. Scenograf, Konrad Laprus (Stowarzyszenie Świętej Magdaleny/Fashion
Dimel), z wielkim wyczuciem wykorzystał
drzemiące piękno dawnej świątyni, tchnąc
w nie żywe kobiece piękno, podkreślone
kreacjami projektantki Igi Dymel (Fashion
Dimel). Na to multimedialne widowisko –
oprócz pokazu mody – złożyły się iluminacje świetlne, stylowa dekoracja, specjalnie
skomponowana muzyka i materiał wideo,
prezentowany pod sklepieniem zabytkowej
świątyni.
Zaprezentowana została kolekcja, skierowana do pań 50plus, inspirowana latami pięćdziesiątymi i sześćdziesiątymi XX wieku,
a także twórczością Diora i Balenciagi.
Ubrania były w tonacji błękitu, bieli, szarości i srebra, przeznaczone zarówno na
dzień, jak i na wieczór - to (obok charakteru
wnętrza) determinowało charakter stylizacji.
Modelkami prezentującymi kolekcję były

►
głównie dojrzałe panie. Zgodnie jednak
z intencją organizatorów, jak i samej projektantki – były wśród nich mieszkanki naszej
gminy (w tym z Goszcza), oprócz nich - dwie
blogerki. Na wybiegu pojawiły się panie (teraz w kolejności alfabetycznej): Krystyna
Bałakier, Marzena Gałka, Stanisława d’Huet, Ewa Kałandziak, Nadija Łomanowa-Barańska, Dorota Markowska, Natalia Ogrotnik, Grażyna Paluszek, Hanna Piekarska,
Magdalena Pińska, Anna Proć, Magdalena
Wierzbicka, Wiktoria Wierzbicka i Dominika
Woźniak.
Wszystkim paniom, a szczególnie naszym
„sąsiadkom” gratulujemy - nie tylko odwagi,
ale również piękna, które na co dzień bywa
zbyt mało dostrzegalne.
Wyrazem wdzięczności i szacunku ze strony organizatorów były wręczone wszystkim
paniom zaangażowanym w projekt – piękne
białe róże, a ze strony widowni – owacja na
stojąco.

Świętowali w Chełstowie

►

28 lipca na terenie Centrum Inicjatyw
Wiejskich w Chełstowie świętowano
Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. Organizator tej imprezy,
Jan Wieczorek, Przewodniczący Polskiego
Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów,
przyzwyczaił do określonego poziomu
swoich przedsięwzięć. I tym razem żaden
z jej uczestników nie
mógł czuć się zawiedziony. Niebagatelną
jest bowiem sprawą
sprawnie przygotować
i zrealizować obchody z udziałem ok. 230
uczestników, z imponującą liczbą (ponad
40) zaproszony gości,
wśród których pojawił się zarówno Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra, Zbigniew
Potyrała (wraz z mał-
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żonką) jak i Starosta Oleśnicki Wojciech
Kociński (wraz z małżonką). Część artystyczną zapewniły zespoły: „Czerwona Kalina” z Twardogóry, trio rodzinne Państwa
Kowalskich z zespołu „Marciny” z Marcinowa k/Trzebnicy, zespół braci Franc,
a także wybitny trębacz wrocławski Tadeusz Nestorowicz.

28 lipca, z inicjatywy burmistrza Zbigniewa Potyrały, z krótką wizytą przybył do naszej gminy Cezary Przybylski,
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Prezes Stowarzyszenia Świętej Magdaleny,
Ryszard Gil wraz z burmistrzem Potyrałą
przedstawili marszałkowi Przybylskiemu nasz
najcenniejszy zabytek, tj. zespół pałacowo-parkowy w Goszczu wraz z b. kościołem
ewangelickim, którego renowację realizuje
Stowarzyszenie Św. Magdaleny. Podczas
zwiedzania kościoła, a następnie przechadzki po terenie zespołu pałacowo-parkowego, burmistrz i prezes przekazali informacje
o sytuacji tego obiektu, a także problemach,
stanowiących barierę do jego niezwłocznego ratowania, którego proces rozpoczęła
już Gminy Twardogóra, a w odniesieniu do
b. kościoła ewangelickiego - Stowarzyszenie
Świętej Magdaleny. Burmistrz ponowił prośbę o poparcie wniosku Gminy Twardogóra
o uwzględnienie goszczańskiego zespołu
pałacowego (wraz z b. kościołem) na trasie
szlaku Dolnośląskich Zamków i Pałaców, co
stanowiłoby dodatkową promocję tego miejsca, a także ułatwiłoby pozyskiwanie funduszy na remont. Marszałek Przybylski był pod
wrażeniem zarówno samych obiektów, jak
i ich burzliwej historii. Po obejrzeniu wystawy
fotografii nt. historii pałacu w Goszczu marszałek dokonał niezwykle osobistego wpisu
w księdze pamiątkowej.
Kolejnym punktem wizyty marszałka w naszej
gminie był kompleks sportowy GOSiR z halą
sportowo-widowiskową. Prezentacji obiektu dokonał Jan Świerad, dyrektor GOSiR-u
w Twardogórze, który wraz z burmistrzem
i Janiną Czekajło, Sekretarzem Gminy, przedstawili wybraną niedawno koncepcję budowy
pływalni w ramach programu Dolnośląski
Delfinek. Marszałek wyraził uznanie dla podejmowanych działań i wyraził przekonanie,
że zarówno zabytkowy obiekt w Goszczu, jak
i nowoczesny sportowo-rekreacyjny kompleks
(już z wybudowaną pływalnią) wzmocnią
atrakcyjność oferty rekreacyjno-wypoczynkowej i sportowej całego regionu.

"Quo vadis" w Goszczu

►

2 września 2016 r., w sali teatralnej Pałacu w Goszczu Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze zorganizowała Narodowe Czytanie "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Tegoroczną lekturę "Quo
vadis", na wspólnym spotkaniu w Goszczu
czytali przedstawiciele różnych środowisk.
Fragmenty dotyczące miłości Ligii i Wincjusza czytali: burmistrz Zbigniew Potyrała,
radna Agnieszka Szydełko, bibliotekarka
Marta Faraniec, nauczycielki Anna Proć

i Ewa Kałandziak, seniorka z Coolturalnego
Klubu Seniora Marta Dąbrowska, Elżbieta
Borzemska-Niwa oraz Bogdan Niwa, harcerz
Damian Wójcik, aktorzy Teatru Miejskiego
POZA+: Klaudia Grygotowicz, Pior Niwa oraz
Damian Szuster. Na zakończenie wspólnego
czytania wystąpiła Ala Mazepa, która zagrała
kilka utworów na skrzypcach.

Piosenka lekka jak wiatr

►

29 lipca, koncertem „Piosenka lekka jak
wiatr” twardogórska Biblioteka zainaugurowała nowy cykl spotkań muzycznych pn. ,,Wiosna, lato, jesień, zima”.
W sali zabytkowego b. kościółka św. Trójcy
i Matki Boskiej wystąpili utalentowani muzycznie (czy nawet aktorsko) twardogórzanie,
którzy pragną dzielić się swoją pasją.

tanium oraz Higher. Na gitarze towarzyszył jej
Miłosz Rześniowiecki. Gościem specjalnym
wieczoru była aktorka, wokalistka, flecistka,
a przede wszystkim twardogórzanka – Lucyna Szierok, która obecnie występuje i gra
w ,,Teatrze Ad Spektatores” we Wrocławiu,
jednocześnie studiując aktorstwo dramatyczne w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej
im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Artystce
towarzyszył wrocławski aktor, Jakub Giel.

Odjazdowy Bibliotekarz

►

14 czerwca w bibliotece w Goszczu zebrała się grupa sympatyków książki by
wspólnie uczestniczyć w rajdzie rowerowym ogólnopolskiej kampanii "Odjazdowy Bibliotekarz". Jest to już 6 edycja,
w której bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy
książek oraz rowerów, przejeżdżając przez
okolicę, mogą przyjemnie i aktywnie spędzić popołudnie w gronie osób o podobnych

pasjach. Spotkanie rozpoczęło się wizytą
Komendanta Policji z Twardogóry, który przypomniał przepisy ruchu drogowego oraz rozdał opaski odblaskowe. Następnie wszyscy
ruszyli w trasę. W Zakrzowie zaplanowano
krótki odpoczynek gdzie czekała pani Barbara Wierzbicka, która przywitała wszystkich
ciepłymi jeszcze bułeczkami drożdżowymi.
Opowiedziała także wiele ciekawostek z życia wsi. Wycieczkę zakończono nad stawem
jednej z uczestniczek rajdu - pani Lilianny
Bronowickiej, gdzie przygotowano poczęstunek.

Przegląd pasji

►
Agata Głowacz zaśpiewała dwa utwory: Lubię wracać tam oraz Padam, padam; Nadija
Łomanova-Barańska - przy akompaniamencie gitarowym Konrada Tesznara - wykonała
trzy piosenki: Moulin de mon coeur, Paroles,
paroles oraz Dream a litle dream. Konrad
Tesznar zaprezentował solo cztery utwory:
I co I co, Idź swoją drogą, Od tamtej chwili
oraz Pasjans dla dwóch. Maję Olszańską widzowie usłyszeli w utworach: Sway oraz Sutra, a Natalię Łotecką w hitach: Price tag, Titwardogóra

pon., śr., pt.: 12:00-18:00
wt., czw.:
9:00-15:00
sob.:
8:00-14:00

w sobotę czynny jest tylko dział dla dorosłych

W Bibliotece Publicznej można było
oglądać XIII Krajową Wystawę „Przegląd pasji twórczych bibliotekarzy”.
Honorowym patronatem otoczył ekspozycję
Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Celem wystawy było pokazanie
prywatnych zainteresowań środowiska zawodowego bibliotekarzy. Ekspozycja obejmowała prace 19 twórców, zarówno czynnych
zawodowo, jak i emerytów. Wyeksponowano
prace w wielu dziedzinach twórczości, takich
jak: malarstwo, rysunek, fotografia, grafika
komputerowa, poezja, publicystyka i rękodzieło artystyczne. Ciekawostką jest fakt, że
do udziału w wystawie zgłosiły swoje prace
trzy twardogórskie bibliotekarki: Beata Pięta,
Iryna Gołowacz i Anna Rydzyk.

zapraszamy do gminnych bibliotek
goszcz

pon., śr.:
wt., pt.:

11:30-15:30
14:00-18:00

grabowno wielkie

pon., śr., pt.: 12:00-17:00
czw.:
10:00-15:00
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Pomoc prawna w innym miejscu

►

Na czas remontu budynku w Twardogórze przy ul. 1. Maja 2 punkt nieodpłatniej
pomocy prawnej został przeniesiony do
świetlicy środowiskowej "Harcówka" przy
ul. W. Jagiełły 10 w Twardogórze.

Świadczenia za okres 2016-2017

►

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o konieczności
złożenia wniosków na okres zasiłkowy
2016/2017. Dotyczy to wniosków w sprawie
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Realizacja Programu Rodzina 500+

►

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że do dnia 01.09.2016r.
wpłynęły 973 wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego. Wydano
962 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego na łączną kwotę
3.269.012,80zł. Przypominamy, że w dalszym ciągu można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przy czym prawo do świadczenia
wychowawczego ustalane będzie począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek
z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

NOWY HARMONOGRAM

Zakład Gospodarki Komunalnej w Twardogórze przypomina, że od sierpnia 2016
roku funkcjonuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - szczegóły
na stronie zgk.twardogora.pl

bioodpady

1 sierpnia 2016 r. Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze,
rozpoczął selektywną zbiórkę bioodpadów. W związku z tym, w chwili obecnej,
w/w Spółka rozpoczęła akcję rozprowadzania - wśród mieszkańców domków jednorodzinnych - worków w kolorze brązowym
z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów pochodzenia organicznego, tj. odpady kuchenne oraz zielone pochodzące
z terenu posesji. Wraz z workami mieszkańcy otrzymują informację o akcji oraz
nowy harmonogram wywozu odpadów.
W zabudowie wielorodzinnej obok znanych już pojemników na surowce wtórne,
rozstawione zostały lub w najbliższym
czasie zostaną rozstawione pojemniki
na bioodpady. Treść nowego regulaminu została opublikowana w Biuletynie
Informacji Publicznej, wraz z wprowadzającą go Uchwałą Nr XVIII.193.2016
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30
czerwca 2016 r. Szczegóły na stronie
zgk.twardogora.pl
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Dolina Baryczy poleca Twardogórę

Wakacyjny odpoczynek

►

►

Zakończyła się akcja „Wakacje z GOSiR-em”. Niecierpliwie wyczekiwana
była – zarówno przez dzieci, jak i rodziców - inauguracja tego tradycyjnego
już cyklu imprez sportowo - rekreacyjnych, mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego spędzającym
w mieście lub na wsi dzieciom i młodzieży z naszej Gminy.
Chociaż tradycyjnie „sercem” całego cyklu
imprez była harcówka, gdzie odbywały się
tzw. zajęcia stałe, to jednak uczestnicy zajęć pojawiali się w wielu innych obiektach
GOSiRu w Twardogórze, w wielu miejscach
naszej gminy, a nawet – znacznie dalej.
Najbardziej popularną formą spędzania
letniego czasu były tzw. zajęcia stałe,
prowadzone przez animatorów GOSiR-u od poniedziałku do piątku, w godzinach
od 9 do 15, w harcówce w Twardogórze
przy ul. Władysława Jagiełły 10. Zajęcia
te miały charakter edukacyjno - ekologiczno – sportowy: poszerzały wiedzę dzieci
o otaczającym świecie, uczyły różnych form
bezpiecznego i twórczego spędzania wolnego czasu, przybliżały atrakcje turystyczne i dorobek kulturowy naszego miasta,
a nawet regionu. Tegoroczne zajęcia odbywały się pod hasłem: „ Na Zamku Księżnej
Eleonory Wirtemberskiej”. Postać Księżnej
Eleonory była swoistym przewodnikiem po
„zamkowej przygodzie” - odbyło się ślubowanie rycerskie, formowanie orszaków
królewskich, budowanie „Zamku Księżnej”, szukanie zaginionej karocy i skarbów,
a nawet… spędzenie nocy na „Zamku” (w
Harcówce). Fotorelacja dokumentuje podczas owej „nocy na zamku” obecność…
duchów. Oczywiście nie zabrakło też gier,
zabaw konkursów, zagadek, łamigłówek,
labiryntów, zajęć plastycznych, „turniejów
rycerskich”. Odbyły się również obowiązkowe podczas wakacji - wyjścia na basen
i zajęcia na hali sportowo-widowiskowej.
Zajęcia prowadzone w tej sprawdzonej
już (z powodzeniem) konwencji dostarczyły dzieciom nie tylko sporej porcji zabawy
i zapewniły integrację w grupie, ale również- pozwalały zdobywać wiedzę, nowe
umiejętności i doświadczenia, a przede
wszystkim- dostarczyły wiele pozytywnych
wrażeń.
Spośród pozostałych imprez, z których mogły skorzystać dzieci można wymienić:
Wakacyjna Szkółka Tenisa Ziemnego dziesiątka dzieci poznała podstawy tenisa
poprzez program gier i zabaw ruchowych
na korcie; zajęcia były prowadzone w grupach, z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania i wieku uczestników,
przez instruktora o bogatym doświadczeniu
w szkoleniu dzieci i młodzieży; turnieje
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27 czerwca w Starym Młynie w Niesułowicach kapituła Znaku "Dolina Baryczy
Poleca" uroczyście wręczyła certyfikaty
tegorocznej edycji - wyróżniono 25 produktów
i 34 usługi, a ponadto rekordowa liczba 22
kandydatów otrzymała nominację do Znaku.
Wyróżnienia wręczane były przez przewodniczącą Kapituły Znaku Martę Kamińską oraz
przez prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo
dla Doliny Baryczy” Ingę Demianiuk – Ozgę.
Pośród wyróżnionych w edycji 2016 r. usługodawców znalazły się również podmioty

Srebro dla Dominiki

►

Dominika Orlińska, zawodniczka MLKS „Echo”
Twardogóra, absolwentka
twardogórskiego gimnazjum
i wychowanka Waldemara
Czajkowskiego, a obecnie
uczennica Szkoły Mistrzostwa
Sportowego we Wrocławiu zdobyła srebrny medal podczas
Mistrzostw Polski Juniorów
w Lekkiej Atletyce, które odbyły
się w Suwałkach 2 lipca. Twar-

sportowe: turniej piłki nożnej dwuosobowej,
turniej gry w ringo i turniej gry w badmintona - odbywały się na kąpielisku, natomiast
turniej plażowej piłki siatkowej - na ścieżce edukacyjnej; we wszystkich turniejach
na kąpielisku uczestniczyło ok. 100 dzieci
i młodzieży, natomiast turniej siatkówki
zgromadził 8 drużyn dwuosobowych.
Pracownicy GOSiR-u starali się, by ich
oferta była dla dzieci atrakcyjna również
poprzez organizowanie wydarzeń i imprez
niepowtarzalnych w kolejnych edycjach.
W lipcu takimi wydarzeniami była wizyta
teatrzyku z Krakowa, miejska gra terenowa
i wycieczka szlakiem krasnali wrocławskich.
Teatrzyk z grupy artystycznej ART-RE
z Krakowa w harcówce przedstawił dzieciom bajki „Wilk i zając” oraz „Złota kaczka”. Dzieci były zafascynowane bajkami,
podczas oglądania każdego ze spektakli
z ich twarzy nie znikał uśmiech, oczywiście
były też głośne okrzyki i gromkie brawa.
Aktorzy zachęcili dzieci do wspólnej z nimi
zabawy, co było dla dzieci dodatkową frajdą. Świetna, sugestywna gra aktorów, piękna barwna scenografia, nastrojowa muzyka
i efektowne stroje pozostawiły u ponad 60
widzów niezapomniane wrażenia.

z Gminy Twardogóra, a są to: Hotel GOSiR
Twardogóra – noclegi, Campus Domasławice – sport i rekreacja - usługi rekreacyjne
– turystyka przyjazna środowisku, Warsztaty
„Zielona Architektura” Pracowania „Kreacja”
(Campus Domasławice) - usługi edukacyjne.
Kandydatami do znaku zostali: Karp milicki
Gospodarstwo rybackie Drogoszowice, Jerzy
Kabaciński - produkty, Domek letniskowy Drogoszowice, Jerzy Kabaciński - noclegi, Centrum Inicjatyw Wiejskich Chełstów - noclegi,
Łowisko wędkarskie w Drogoszowicach, Je-

dogórzanka startując w konkurencji rzutu oszczepem już po
pierwszej kolejce uplasowała
się na drugiej pozycji (z wynikiem 47,09 m), którą utrzymała
do ostatniej kolejki. Dominika po
przebytej kontuzji, która spowodowała blisko roczną przerwę,
rozpoczęła treningi dopiero
w lutym tego roku i mimo tego
- zaliczyła bardzo dobry sezon.
Podczas zawodów we Wrocławiu poprawiła rekord życiowy
na 48,64 m, co zapewniło jej
minimum uprawniające do startu
w Mistrzostwach Polski Seniorów. Jako najmłodsza uczestniczka Mistrzostw Polski seniorów,
odbywających
się
w Bydgoszczy 24 czerwca, gdzie
w finale zajęła (bardzo dobre)
7 miejsce, z wynikiem 46,65 m.

policja ostrzega
Jesień i zima to okres trudny dla wielu zwierząt, a szczególnie dla
bezdomnych psów lub kotów. Pamiętać należy, że wałęsające się
psy/koty w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się zwierzęta „bezdomne”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela.
Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada
bowiem na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń: "Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany."
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, każdy właściciel psa powinien zapewnić mu odpowiednie warunki, a ponadto nakładają na
właściciela czworonogów obowiązku należytej kontroli swojego psa
udając się z nim w miejsca ogólnodostępne. Jednocześnie w celu
ochrony przed zagrożeniem dla ludzi przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.
W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę
prosimy zgłaszać ten fakt w Urzędzie Miasta i Gminy (pn-pt g.7:30-15:30,
pok. nr 3, nr tel. 71 399 22 39-40) lub na Policji.
Przypadki faktycznie bezdomnych psów lub kotów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach
pracy Urzędu Miasta i Gminy (pn-pt g.7:30-15:30, pok. nr 3, 71 399 22 39-40, telefonicznie na numer alarmowy Zakładu Gospodarki Komunalnej - 71 397 35 28 lub do Policji - 71 315 89 97.

rzy Kabaciński usługi rekreacyjne
- turystyka przyjazna środowisku.
W uroczystej
Gali udział wzięli:
zaproszeni Użytkownicy i Kandydaci, członkowie Kapituły
przyznającej Znak oraz nominacje, przedstawiciele władz samorządowych, Ambasadorowie Znaku, dyrektorzy ośrodków kultury
Doliny Baryczy oraz lokalne media.

Byli nad morzem

►

30 lipca grupa 37 dzieci
z naszej gminy wyjechała
na kolonie letnie. Po raz
piętnasty Gmina Twardogóra
zorganizowała i sfinansowała wyjazd przeznaczony dla
dzieci w wieku od 8 do 16
lat, które w tym roku wypo-

czywały przez dwa tygodnie
w malowniczo położonym nad
Zalewem Wiślanym ośrodku
w Kątach Rybackich - między
Sztutowem i Krynicą Morską.
Koordynatorem akcji jest Krystyna Sulimka z Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze.

Uwaga na wałęsające się zwierzęta!
Przekazując zgłoszenie należy podać miejsce przebywania zwierzęcia
w danej chwili, określić ilość zwierząt oraz ich wielkość. Wpłynie to niewątpliwie na jakość i skuteczność podejmowanej interwencji. Przypadki
psów (ewentualnie kotów) agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli
wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać
na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi podmiot działający
na jej rzecz, a ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę
oraz odwiezie do schroniska.
W przypadku zagrożenia ze strony agresywnego psa:
• Stań, nie uciekaj. Twarz zwróć w stronę psa - żeby się bronić, musisz
widzieć, gdzie cię zaatakuje.
• Nie patrz psu w oczy.
• Zasłoń się niesionym przez siebie przedmiotem np. plecakiem, tornistrem, teczką, parasolem, kurtką czy inną odzieżą owiniętą wokół ręki.
• Postaraj się nie okazywać strachu, mimo że to trudne.
• Nie odwracaj się tyłem do psa, zwłaszcza jeśli jest duży. Jeśli skoczy
na plecy, może przewrócić nie tylko dziecko, ale nawet dorosłego człowieka. Staraj się nie dopuścić do ataku na nogi. Jeżeli upadniesz, to
następnym celem może być twoja szyja lub twarz.
• Ustaw się do psa bokiem, stań na lekko rozstawionych nogach - to pozwala lepiej utrzymać równowagę. Jeżeli pies jest duży i ciężki, pochyl
się lekko do przodu, by swoim ciężarem nie przewrócił cię.
• Przyjmij pozycję "żółwia". Ochronisz wystające części ciała, za które
zwykle chwyta pies.
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Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

►

W okresie od 21 do 24 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2015/2016 w placówkach
oświatowo - wychowawczych naszej
gminy. Wręczaniu dyplomów, świadectw,
czy nagród najlepszym wychowankom
i uczniom, towarzyszyły podziękowania dla
kadry pedagogicznej oraz rodziców, najaktywniej zaangażowanych w pracę na rzecz
poszczególnych placówek.
W Niepublicznym Przedszkolu Sióstr
Opatrzności Bożej uroczystość 21 czerwca
uświetniło przedstawienie pt.: „Kot w butach”
zagrane w większości przez rodziców dzieci
kończących edukację przedszkolną. Uwieńczeniem pobytu w oratorium były słowa pożegnania Rady Rodziców i dzieci dla siostry
dyrektor – Małgorzaty Kalinowskiej, która
kończy pracę w tej placówce.
W Przedszkolu Miejskim pięciolatki pożegnały starszaków życząc im udanych wakacji oraz wielu sukcesów w szkole. Po uroczystościach dzieci wraz z rodzicami udały się
do sal, gdzie otrzymały pamiątkowe książki
i dyplomy.
Wyjątkową scenerię miało natomiast uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
w Społecznym Ognisku Artystycznym Allegretto - odbyło się ono 23 czerwca 2016
r. w pałacowej sali teatralnej w Goszczu.
Po krótkiej części artystycznej, nauczyciele
wręczali uczniom świadectwa promocyjne,
a wybrani uczniowie z rąk dyrektora Pawła
Grobelnego otrzymali wyróżnienia za wyniki
w nauce i reprezentowanie SOA na konkursach zewnętrznych. Specjalne wyróżnienie
z tytułem PRYMUS ROKU, otrzymała Agata Mozol, która odebrała również nagrodę
i dyplom gratulacyjny z rąk burmistrza Zbigniewa Potyrały. W części artystycznej,
usłyszeliśmy solowe utwory skrzypcowe,
fortepianowe, utwory grane na organach
elektrycznych, perkusji, nie zabrakło również
popisów wokalnych.
Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w

Sprawdzian szóstoklasistów

►

W tegorocznym sprawdzianie szóstoklasistów,
szkoły podstawowe naszej gminy osiągnęły
bardzo wysokie wyniki. Średni wynik czterech
szkół podstawowych był najwyższy w całym powiecie:
średnia powiatu 62,3%): Twardogóra – 67,0%, miasto
Oleśnica – 65,6%, gmina Oleśnica – 61,4%, Syców
– 61,0%, Dziadowa Kłoda – 60,6%, Dobroszyce –
57,7%, Bierutów – 57,3%, Międzybórz – 52,8%. Wyniki
szkół naszej gminy: SP nr 2 – 70,1%, SP Goszcz –
68,7%, SP Grabowno Wielkie – 65%, SP nr 1 – 62,8%.
Noty naszych szkół przewyższają także średnią dolnośląską, która wyniosła 61,4%. Z wynikiem średnim
70,1% Szkoła Podstawowa nr 2 okazała się najlepszą
spośród 31 szkół w powiecie. Dwa kolejne najwyższe
wyniki należą do Szkoły Podstawowej w Miłowicach
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Twardogórze poprzedzone zostało uroczystym oddaniem do użytku wyremontowanych
pomieszczeń socjalnych przy świetlicy szkolnej. Rada Rodziców przy SP1
od dłuższego czasu czyniła
starania, by przyrządzanie
i spożywanie posiłków przez
uczniów tej szkoły odbywało
się w warunkach spełniających aktualne  standardy

nansowego, uzupełniając brakującą kwotę
3 476,94 zł, finansując ponadto wyposażenie
wyremontowanych pomieszczeń w meble i

w minionym roku szkolnym - otrzymał uczeń
klasy 3a Paweł Froniewski. Natomiast za
osiągnięcia plastyczne nagrodzona została
Aleksandra Wesołowska z klasy 5a. Stypendia naukowe za najwyższą średnią ocen

w zakresie higieny, funkcjonalności i estetyki. Rodzice gotowi byli wykonać własnoręcznie
część prac remontowych, jednak to okazało się zbyt mało.
Wówczas burmistrz Zbigniew
Potyrała udzielił wsparcia fii Szkoły Podstawowej w Goszczu – obie szkoły uzyskały wynik 68,7%. Z kolei Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim wypadła najlepiej w powiecie z języka
angielskiego z wynikiem 82,5%. Wynik twardogórskiej
„dwójki” jest o 7,1% wyższy od średniej krajowej, a o
10,1% wyższy od średniej uzyskanej przez szkoły w
miastach do 20 tys. mieszkańców. W części pierwszej
sprawdzianu uczniowie SP nr 2 uzyskali 79,1% z języka polskiego i 60,6% z matematyki, a w części językowej 76,4%. Tegoroczni absolwenci podstawówek byli
ostatnim rocznikiem, który pisał sprawdzian szóstoklasistów. Egzamin ten bowiem został zniesiony. Tym
bardziej cieszy fakt, że ostatni, "historyczny" test wypadł na tak wysokim poziomie. Serdeczne gratulacje
dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
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podstawowy sprzęt AGD. Łączna wysokość
udzielonego przez Gminę wsparcia, wraz
z pracami remontowo-budowlanymi, wyniosła 15 931,86 zł. Rada Rodziców z dyrektor
SP1, Marią Lidią Gerus, a także pozostała
społeczność twardogórskiej "Jedynki" mogą
teraz z satysfakcją i spokojem zapewnić
uczącym się tam dzieciom godne współczesnych standardów warunki przygotowywania
i spożywania posiłków.
Dwa dni później SP1 uroczystym apelem
klas I - V zakończyła rok szkolny 2015/16.
Nobelka - prestiżową nagrodę szkolną
przyznawaną za szczególne osiągnięcia

w klasach IV - V otrzymali: Antonina Garwolińska Vb, Małgorzata Mazur Vb i Igor Knefel IVa, a stypendia sportowe za szczególne
osiągnięcia w sporcie: Miriam Witiw Va, Patryk Woroniak Vb, Patryk Grabowski Vb, Igor
Olszański Va, Jakub Wójcik Va oraz Oliwia
Durman Vb. Apel był również okazją do podziękowań oraz pożegnania siostry Wiktorii,
która zakończyła pracę w tej placówce.
"Nie warto w miejscu stać ..." - pod takim hasłem odbyło się w tym samym dniu uroczyste pożegnanie szóstoklasistów. Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała wręczył nagrodę Wiktorii Freus z klasy 6a

za najwyższą średnią oraz inne liczne osiągnięcia. Wiktoria otrzymała również Nobelka
w kategorii klas IV - VI. Stypendia naukowe
otrzymały: Wiktoria Freus, Milena Gawin, Julia Durman, Julia Wójcik, Aleksandra Pękala,
Daria Cupał, a stypendyści
sportowi to: Michał Kuś - rekordzista szkoły w biegu na
300 m, Oliwia Górowska, Daria Cupał oraz Błażej Radomski. Niezwykle wzruszającym
momentem uroczystości były
podziękowania dla nauczy-

cielki Haliny Ślusarek, której
podopieczni - Milena Gawin
oraz Mikołaj Cych - zadedykowali aż dwie piosenki.
Również 24 czerwca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
odbyło się zakończenie roku szkolnego.
Uroczystość przebiegała dwuetapowo: apel
dla klas I – V oraz dla klas VI. Na akademii
klas młodszych obecni byli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i gminy Twardogóra
Zbigniew Potyrała, Przewodnicząca Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Agnieszka Szydełko, przewodnicząca
Rady Rodziców Izabela Szydełko oraz skarbnik Rady Rodziców Ewa Włodarczyk. W tym
roku szkolnym nagrodę Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra zdobyła uczennica klasy

5a Hanna Babij. Swoją obecnością na drugim apelu zaszczycili: Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogóra Ryszard Gąsior
oraz przewodnicząca Rady Rodziców Izabela Szydełko. Po krótkich i wzruszających
słowach wstępu rozpoczęła się muzyczna
rapsodia ze szkolnego życia. Podstawę wesołej scenki stanowiły komentarze narratora,
a tłem były liczne znane utwory muzyczne. Uczniowie w formie zabawnej scenki
opatrznej ogromną dawką żartu, ukazali
fragmenty wybranych lekcji i przerw. Wszyscy zgromadzeni bardzo radośnie reagowali,
a nauczyciele z łatwością odnajdywali siebie
pod płaszczykiem świetnie grających swoje
role uczniów. Po części artystycznej głos
zabrali delegaci klas piątych, którzy pożegnali starszych kolegów pięknymi słowami
tekstów poetyckich, a na pamiątkę wręczyli
im skromne upominki.
Gość uroczystości w Szkole Podstawowej w Goszczu, dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Gminy Twardogóra Maria Susidko wręczyła Nagrodę Burmistrza uczennicy
klasy VI Karolinie Gierszon za uzyskanie
najwyższej średniej ocen. W dalszej części
odbyły się występy uczniów, którzy w humorystycznych scenkach zaprezentowali życie
szkolne oraz pożegnanie tegorocznych Absolwentów.
Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior wręczył Nagrodę
Burmistrza uczennicy klasy IV Mai Plucie,
która uzyskała najwyższą średnią w szkole.
Tego samego dnia wakacje rozpoczęli
uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków, ale
zanim to nastąpiło, z rąk dyrektora szkoły
i wychowawców odebrali nagrody, dyplomy
i świadectwa. Dzień wcześniej uroczyście
zostały pożegnane klasy trzecie. Po mszy
świętej w Bazylice, prowadzeni przez policyjną orkiestrę dętą, uczniowie przemaszerowali przez miasto do szkoły. Podczas gali
każdy z nich otrzymał świadectwo ukończenia gimnazjum, najlepsi otrzymali także
nagrody.
Wyróżniono również statuetkami wybitnych
uczniów szkoły: absolwentkami roku zostały
Aleksandra Bury i Aleksandra Lorek, osobowością nauk ścisłych została Agnieszka
Jażdżewska i Aleksandra Bury, osobowością
przyrodniczą zostali: Krzysztof Bednarski
i Aleksandra Lorek, osobowością lingwistyczną został Kasper Machnik, statuetkę
osobowości humanistycznej dostała Zuzanna Antonowicz, osobowością sportową został Kacper Sobczak, osobowościami artystycznymi zostały: Inga Dzięgielewska, Julia
Franczak i Marcelina Pluta, osobowościami
społecznymi natomiast Laura Kałużna i Andżelika Sobczyk.
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Co nowego w roku szkolnym 2016/2017?

►

Naukę we wszystkich typach szkół
twardogórskiej gminy 1 września
2016 r. podjęło 1118 uczniów. W klasach
pierwszych szkół podstawowych w roku
szkolnym 2016/2017 rozpoczęło naukę 51
dzieci, w tym: 16 sześciolatków i 35 siedmiolatków. Jednocześnie pracę podejmie
133 nauczycieli. Z organizowanego przez
gminę dowozu do szkół i przedszkola
miejskiego skorzysta 498 uczniów.
Dzieci z Przedszkola Miejskiego, a także
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Twardogórze oraz Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków i Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze dostrzegli zapewne efekty wakacyjnych remontów tych placówek.
W budynku Przedszkola Miejskiego wykonano zalecenia kontrolne Państwowej Straży
Pożarnej i dostosowano obiekt do aktualnych
wymogów przeciwpożarowych: zamontowane zostały drzwi przeciwpożarowe, system
sygnalizacji pożaru, nową instalację przeciwpożarową, zabezpieczono więźbę dachową.
Łączny koszt remontu wyniósł 121 761,24 zł.
1 września w czasie rozpoczęcia roku szkolnego odbyło się uroczyste otwarcie dwóch
nowych oddziałów: w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 i w budynku przedszkola. Poprawione zostały warunki lokalowe przedszkola:
zamontowane są dwa pisuary dziecięce, wymienione wszystkie baterie w umywalkach
oraz niektóre umywalki i ubikacje. Poręcze
na schodach obniżone zostały odpowiednio
do wieku i wzrostu przedszkolaków. Przy
współudziale rodziców odświeżono pięć sal
dydaktycznych, szatnie i korytarz. Wcześniej
sukcesywnie wymieniono dywany w sześciu
salach dydaktycznych. W przedszkolu zrobiło się jaśniej i przytulniej. Do wszystkich oddziałów zakupionych zostało wiele pomocy
dydaktycznych i zabawek, a dla młodszych
grup materace, aby dzieci wygodnie spędzały
poobiedni relaks. Doposażona została kuchnia. Prężnie działający rodzice zakupili grill,
dwie piaskownice, zabawki do piasku, żagle przeciwsłoneczne. W przedszkolu nowa
sala dydaktyczna powstała przez podział
Ministerstwo Edukacji Narodowej
za podstawowe kierunki realizacji
polityki oświatowej Państwa w roku
szkolnym 2016/17 przyjęło następujące zadania:
1) upowszechnianie czytelnictwa oraz
rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży,
2) rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach,
3) kształtowanie postaw,
4) wychowanie do wartości
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ogromnej sali, w której dzieci jedzą posiłki.
Zamontowana ściana przesuwna to bardzo
praktyczne i nowoczesne rozwiązanie ponieważ na co dzień jest salą dydaktyczną, a od
święta - dużą salą na wspólne imprezy przedszkolne. Obecnie przedszkole liczy 320 dzieci
– 14 oddziałów. Wychowaniem i nauczaniem
naszych przedszkolaków zajmuje się 25 nauczycieli, których wspomaga 23 pracowników
administracji i obsługi. Placówka uczestniczy
w projekcie „Przedszkole na 5”.
Terminarz zajęć w roku szkolnym 2016/2017
rozpoczęcie roku
1 września 2016 r.
przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2016 r.
ferie zimowe
13-26 lutego 2017 r.
przerwa świąteczna 13-18 kwietnia 2017 r.
egzamin gimnazjalny 19-21 kwietnia 2017 r.
zakończenie roku
23 czerwca 2017 r.
wakacje
24 czerwca - 31 sier. 2017 r.

W budynku Szkoły Podstawowej nr 1 dokonano z kolei wymiany stolarki okiennej i drzwiowej za kwotę 12 725,42 zł. Zakończono też
remont pokrycia dachu budynku Gimnazjum
i Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze,
obejmujący częściową wymianę okien połaciowych, montaż żaluzji zewnętrznych, wymianę rynien i rur oraz drobne prace naprawcze: cokół, posadzka wejścia, malowanie
ściany szczytowej itp. Koszt remontu wyniósł
494 260,21 zł.
Istotne zmiany zaszły oczywiście również
w samym systemie oświaty. Wśród najważniejszych zmian dotyczących roku szkolnego
2016/2017 wymienić można m.in.:
1) od 1 września wychowanie przedszkolne
obejmie dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. Dodatkowo, od 1 września
wszystkie dzieci 6-letnie oraz wszystkie
chętne dzieci 5-letnie i 4-letnie mają mieć
zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego. Natomiast dziecko
w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia
rocznego przygotowania przedszkolnego
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym
przy szkole podstawowej lub w innej formie
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wychowania przedszkolnego;
2) od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem
szkolnym objęte będą dzieci od 7. roku
życia. Natomiast dziecko sześcioletnie
ma obowiązek rocznego przygotowania
przedszkolnego. Zatem do klasy pierwszej może pójść zarówno sześciolatek,
jak i siedmiolatek. Dziecko 6-letnie na
wniosek rodziców będzie przyjęte do klasy
pierwszej pod warunkiem, że korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku
szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie
nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej (w przypadku niekorzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego). Dzieci urodzone w 2009 r., które w
roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej
mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie pierwszej szkoły
podstawowej;
3) uczniowie klas VI nie będą musieli zdawać
ogólnopolskiego egzaminu kończącego
ich edukację na poziomie podstawowym.
Sprawdzian dla szóstoklasistów zorganizowany w kwietniu 2016 r. był ostatnim.
Zamiast sprawdzianu Centralna Komisja
Egzaminacyjna będzie udostępniać szkołom narzędzia diagnostyczne, z których
mogą one dobrowolnie korzystać. Pozwoli
to szkołom dokonać wstępnej oceny poziomu wiadomości i umiejętności uczniów
rozpoczynających III etap edukacyjny
(gimnazjum);
4) uczniowie klasy I, II, IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (zakupione
z dotacji w latach poprzednich), a uczniowie klas III i V szkoły podstawowej oraz
klasy II gimnazjum mają zapewnione podręczniki zakupione z tegorocznej dotacji.
Uczniowie klas I-V szkoły podstawowej
oraz klas I i II gimnazjum mają zapewnione
materiały ćwiczeniowe zakupione z tegorocznej dotacji. Ponadto uczniowie klasy I,
II i III szkoły podstawowej otrzymają pod-

ręcznik zapewniony przez MEN.
5) od roku 2017 osoby przystępujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
będą miały możliwość odwołania od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w
sprawie pisemnych wyników egzaminów
maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
6) od 1 września do szkół wracają tzw. „droż-

dżówki”. Dotychczasowe obowiązujące
przepisy zostały uproszczone i złagodzone. W rezultacie do szkół ma powrócić
m.in. pieczywo półcukiernicze oraz cukiernicze, w tym także drożdżówki, które
będą musiały spełniać określone kryteria
zawartości cukru, tłuszczu i soli. W sklepikach będzie można także kupić kanapki
przygotowane z różnego rodzaju pieczywa.

Uwaga Pacjenci

właściwym oddziale wojewódzkim NFZ
lub jego delegaturze. Świadczenia nocnej
i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne
(dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez
skierowania. Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad:
- w warunkach ambulatoryjnych,
- w domu pacjenta (w przypadkach
medycznie uzasadnionych),
- telefonicznie.
W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie
18.00 pacjentom przysługują także zabiegi
pielęgniarskie w ramach porady udzielonej
przez lekarza dyżurującego w POZ oraz
zabiegi wynikające z ciągłości leczenia.
Zabiegi te mogą być wykonywane przez
pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub
w domu pacjenta.
Pogotowie ratunkowe - numer alarmowy
- 999 lub 112 - zawsze, kiedy wydaje nam

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna
to świadczenia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00
do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne
od pracy w godzinach od 8:00 do 8:00
dnia następnego. Pomoc świadczona jest
w punktach nocnej opieki i nie jest związana
z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,
do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni
w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą
korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym
rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent
może uzyskać u swojego lekarza POZ, we

Najbliższe miejsca
udzielania świadczeń:

dyżur pielęgniarski w SZPZOZ
ul. Waryńskiego 10 w Twardogórze

Milickie Centrum Medyczne
Milicz, ul. Grzybowa 1
tel. 71 726 33 13

7) uczniowie w roku szkolnym 2016/2017
rozpoczynający naukę w klasie VI szkoły
podstawowej, w roku szkolnym 2017/2018
zamiast do I gimnazjum pójdą do VII klasy
szkoły podstawowej.
Można się zatem spodziewać, że rok szkolny 2016/2017 zdeterminowany zostanie niezwykle trudną reformą związaną z likwidacją
gimnazjów.
się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod
numer alarmowy pogotowia ratunkowego.
NFZ wskazuje dla mieszkańców gminy Twardogóra jako placówkę nocnej i świątecznej
pomocy medycznej MILICKIE CENTRUM
MEDYCZNE w Miliczu, ul. Grzybowa 1,
tel. 71 72 63 313. Zespoły złożone z lekarza
i pielęgniarki w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także
w domu chorego.
Ważne! W ramach podstawowej opieki
zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy
medycznej w dowolnym miejscu. Pacjent
może się udać po pomoc do dowolnego
punktu dyżurnego NŚOZ POZ (np. tam,
gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego,
gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację.

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

Centrum Medyczne Q-Med
Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2a
tel. 71 396 21 80

Centrum Medyczne (budynek szpitala)
Syców, ul. Oleśnicka 25
tel. 71 396 21 81

Szczegółowych informacji udziela NFZ pod nr tel. 71 79 79 100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16. Więcej informacji także na
stronie internetowej NFZ: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

Strzelali z okazji Święta Wojska Polskiego

►

Kilkudziesięciu miłośników strzelectwa sportowego wzięło udział
w sobotnich zawodach o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
z okazji Święta Wojska Polskiego, 20
sierpnia. Zawodnicy podzieleni zostali na
dwie grupy zaawansowania – amatorzy oraz
grupa wyczynowa (powszechna). Rywalizacja odbyła się w konkurencjach: karabin
dowolny oraz pistolet sportowy. Sędzią głównym był Jerzy Teplicki, a kierownikiem zawodów Adam Nowicki. Burmistrz Zbigniew Potyrała pogratulował wszystkim uczestnikom
oraz wręczył dyplomy i puchary. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli: Orlikowski
Krzysztof (grupa rekreacyjna - junior - karabin dowolny), Ciamciak Łukasz (grupa rekre-

acyjna - senior - karabin dowolny), Zabiegły
Marek (grupa rekreacyjna - senior - pistolet
sportowy), Kos Marcin (grupa wyczynowa
(powszechna) - karabin dowolny), Niemirowski Witold (grupa wyczynowa - pistolet sportowy). Szczegółowa klasyfikacja zawodów
dostępna na stronie lok.twardogora.org.pl
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WIELKI JUBILEUSZ w Goszczu

►

3 lipca w Goszczu, na terenie zespołu
pałacowo-parkowego, miało miejsce
jedno z najbardziej znamienitych wydarzeń w historii tej miejscowości: uroczyste obchody Wielkiego Jubileuszu
1050 rocznicy Chrztu Polski. Organizacji
tego ambitnego przedsięwzięcia podjęło
się Stowarzyszenie Świętej Magdaleny oraz
Gmina Twardogóra.
Impreza dofinansowana została ponadto
ze środków Narodowego Centrum Kultury
w ramach programu Chrzest 966, a ponadto
wsparcia sponsorskiego udzielili: Fundacja
KGHM Polska Miedź, Polski Holding Nieruchomości S.A., TAURON Polska Energia
S.A., Grupa Lotos S.A. oraz Powiat Oleśnicki.
Na inaugurację obchodów odprawiona została w kościele parafialnym w Goszczu
uroczysta msza święta koncelebrowana
w intencji naszej Ojczyzny, a także w intencji
wszystkich byłych i obecnych mieszkańców
Goszcza. Koncelebrze przewodniczył ksiądz
biskup Edward Janiak, Biskup Ordynariusz
Kaliski. Poza głównym celebransem mszę
swoją obecnością uświetnili: ks. bp Waldemar Pytel - Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
(Luterańskiego) w Polsce, ks. Jarosław Pizoń
– inspektor salezjańskiej Inspektorii Wro-
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cławskiej pw. św. Jana Bosko, ks. Ryszard
Jeleń – dziekan Dekanatu Twardogórskiego,
a także przedstawiciele władz państwowych,
samorządowych i administracyjnych, ze Starostą Oleśnickim, Wojciechem Kocińskim
i Burmistrzem Miasta i Gminy Twardogóra,
Zbigniewem Potyrałą.
Przebieg celebry ubogacili muzycznie: twardogórski Chór „Rapsodia” prowadzony przez
Helenę Piotrowską oraz Orkiestra Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której
kapelmistrzem jest kom. Adam Witiw. Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp. Janiak.
Po mszy jej uczestnicy, poprowadzeni paradą policyjnej orkiestry, przemaszerowali na
centralne miejsce obchodów - plac wokół
ruin zabytkowego kościoła ewangelickiego.

Tam pokaz paradny zaprezentowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych we
Wrocławiu, której kapelmistrzem jest mjr Mariusz Dziubek.
Plac ten, od strony parku zamykała scena z widownią na 800 miejsc siedzących,
a od przeciwległej strony (przy murze) rozlokowały się stragany ze słodyczami (w tym:
nieodzowną dla najmłodszych watą cukrową), a także stoiska z lokalnymi produktami
z Doliny Baryczy.
Po godzinie 15 terenem tym zawładnęli arty-
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ści Teatru Form Wielu z Płocka - prezentujący familijny spektakl, głównie dla najmłodszych, a także szczudlarze anielscy z Płocka
i z Łodzi.

Na dziedzińcu kompleksu pałacowo-parkowego w Goszczu zainstalowane zostały
dmuchańce ze zjeżdżalniami. Za nimi, na
wprost bramy wyjazdowej, rozpoczął swój
udział w imprezach towarzyszących obchodom zespół „Czerwona Kalina” z Twardogóry, oferując atrakcyjne animacje, zabawy
i występ taneczny.
Po godzinie 18 rozpoczął się wielki koncert
plenerowy pt. „Quo vadis”, w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyr. Sławomira Chrzanowskiego.
Tę część obchodów, rozpoczętą wykonanym
przez filharmoników hejnałem Gminy Twardogóra, poprowadził Jacek Woleński - konferansjer, dziennikarz muzyczny, popularyzator muzyki, stały współpracownik Filharmonii
Zabrzańskiej, Opolskiej i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zanim jednak zabrzmiała
muzyka ze sceny ustawionej od strony parku, na dziedzińcu ruin zabytkowego kościoła
w Goszczu, głos zabrał burmistrz Potyrała,
który witając zgromadzonych gości, podziękował za uroczystość pomysłodawcy tego
przedsięwzięcia, Ryszardowi Gilowi, pre-

zesowi Stowarzyszenia Świętej Magdaleny,
a także działającym wraz z nim wolontariuszom. Burmistrz przedstawił następnie 15
osobowe gremium honorowych patronów
imprezy. Zdradził też, że jubileusz 1050-lecia chrztu Polski był pretekstem do możliwie

szerokiego pokazania prastarego Goszcza
(„gościńca”), a szczególnie do pokazania
zespołu pałacowo-parkowego w Goszczu.
Przyznał o ambicji, by to miejsce odrestaurować, odbudować w możliwie największym
zakresie oraz udostępnić zwiedzającym. Na
zakończenie swojego wystąpienia poinformował o wielu listach gratulacyjnych i życzeniach, które napłynęły z okazji obchodów.
Następnie głos zabrał poseł Piotr Babiarz,
który przypomniał o spotkaniu inaugurującym podjęcie działań, mających na celu
powstrzymanie degradacji, a następnie rozpoczęcie procesu rewitalizacji zabytkowego
kościoła ewangelickiego w Goszczu. Z kolei w swoim wystąpieniu prezes Gil zwrócił
uwagę na szybkie tempo prac, mających na
celu przywrócenie świetności zabytkowego
kościoła. Podziękował też wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które współpracowały i współpracują ze Stowarzyszeniem
w realizacji tego szczytnego dzieła. Szczególne wyrazy uznania skierował do burmistrza Potyrały, jego zastępcy, Ryszarda
Gąsiora oraz pracowników Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze. Ryszard Gil podziękował następnie sponsorom za wsparcie i prosił o kontynuowanie tej hojności. Na
zakończenie swojego wystąpienia prezes

wręczył nagrody im. Stowarzyszenia Świętej
Magdaleny. Otrzymał ją m. in. Zbigniew Potyrała, Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.
Po tych wystąpieniach na scenie pozostali
już wyłącznie muzycy, przede wszystkim
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej. Zespół liczy 60 muzyków, zaś jej Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym jest od
1990 r. Sławomir Chrzanowski.
Koncert rozpoczęty został „Tryptykiem”
Wiesława Świderskiego, z wykorzystaniem
tematów maryjnych, m. in. Bogurodzicy. Następnie na scenie do zabrzańskich filharmoników dołączył blisko 60-osobowy Zabrzański Chór Młodzieżowy Resonans con tutti
im. Norberta Grzegorza Kroczka, pod dyr.

Waldemara Gałązki. Chórzyści rozpoczęli
swój udział w koncercie wykonaniem starego polskiego hymnu „Gaude Mater Polonia”.
Kolejnym utworami były: „Polonez A-dur”
Fryderyka Chopina, kantata „Sonety krymskie” Stanisława Moniuszki do słów Adama
Mickiewicza - juz z udziałem solistów: tenora
Damiana Chruścińskiego (tenor), Radosława
Rzepeckiego (baryton), Ewa Tracz (sopran)
i Justyny Kopiszki (mezzosopran), a także
„Aria Miecznika” i "Mazur"z opery „Straszny

dwór” Stanisława Moniuszki.
Wielkim finałem koncertu zostało zaprezentowane dzieło, wykonywane rzadko wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach
i tylko przez najwybitniejszych muzyków:
Finał IX Symfonii Ludwika van Beethovena,
ze słynną „Odą do radości” do słów poematu
Fryderyka Schillera.
Po tak mocnym akcencie obchodów swoistym podsumowaniem okazało się widowisko „Lux ex Silesia - Światło ze Śląska”,
czyli prezentacje żywotów czterech śląskich
świętych i błogosławionych: św. Jadwigi Śląskiej, św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), bł. Czesława Odrowąża i bł. Ks.
Gerarda Hirschfeldera.
Teksty hagiograficzne, recytowane owego
wieczoru przez aktora Dariusza Lecha z córką, ilustrowane były muzycznie przez twardogórski chór „Rapsodia” pod batutą Heleny
Piotrowskiej i przy akompaniamencie Roberta Orlikowskiego. Wykonano utwory: „Hymn
do nocy" Ludwika van Beethovena (autor sł.
pol. nieznany), "Krzyż i Orzeł" ks. Wiesława
Kądzieli (sł. bp Józef Zawitkowski), a także
"Inwokacja o Błogosławionym Czesławie"
i "Inwokacja o Teresie Benedykcie od Krzyża" - nieznanego autorstwa.
Niedzielne święto w Goszczu, to wyjątkowe
i wielkie wydarzenie, promujące nasz region
i Gminę, a jednocześnie wydarzenie, które
pozwoli na dalsze zawiązywanie i wzmacnianie więzi międzyludzkich, międzykulturowych, a także – na budowanie tolerancji
i przyjaźni.
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Wóz bojowy dla OSP

►

18 lipca Zbigniew Potyrała, Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra oraz Mateusz Szczęch, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Twardogórze uroczyście
odebrali - z rąk Cezarego Przybylskiego,
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
oraz Ewy Mańkowskiej, Wicemarszałka
Województwa Dolnośląskiego - decyzję Samorządu Województwa Dolnośląskiego o
udzieleniu pomocy finansowej na realizację
projektów wyłonionych w ramach konkursu
pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016” w wysokości
80.000 zł - na zakup nowego specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem uterenowionym 4x4 wraz
z wyposażeniem. Zakup tego pojazdu z pewnością znacznie przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
oraz zwiększy skuteczność działań tutejszej
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej działającej w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Sprzęt dla Policji

►

Przez 20 lat istnienia Policji zmieniła się policyjna formacja i zmienił się
również sprzęt, jakim dysponują na co
dzień funkcjonariusze. Dzisiejsza Policja
to nowe radiowozy, motocykle, centra monitoringu oraz sprzęt elektroniczny - sprzęt
bardziej nowoczesny, bezpieczny, ekonomiczny mający spełniać zadania prewencyjne i pomagać w utrzymaniu bezpieczeństwa.
Przekazany 19 sierpnia sprzęt wykorzystywany będzie do działań przez funkcjonariuszy twardogórskiego komisariatu. Wręczone
przez burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Zbigniewa Potyrałę od samorządu lokalnego
gminy Twardogóra wyposażenie to wysokiej
jakości aparat fotograficzny, kamera oraz
akcesoria elektroniczne o łącznej wartości
ponad 4100 złotych.
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Odnowa Dolnośląskiej Wsi

►

21 lipca w jednej z sal kompleksu hali
sportowo-widowiskowej
Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze odbyło się uroczyste podpisanie indywidualnych umów pomiędzy Zarządem Województwa Dolnośląskiego a gminami, które
wnioskowały o przyznanie pomocy w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
w 2016 roku. W uroczystości udział wzięli:
Ewa Mańkowska, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Paweł Czyszczoń,
Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Stosowne zaproszenie
otrzymali burmistrzowie, wójtowie i skarbnicy z 13 gmin - wraz z Gminą Twardogóra
były to gminy: Oborniki Śląskie, Żmigród,
Prusice, Wisznia Mała, Dobroszyce, Zawonia, Syców, Bierutów, Międzybórz, Milicz,
Cieszków, Dziadowa Kłoda oraz Domaniów,
Jelcz-Laskowice i Trzebnica. Przybyli niemal
w komplecie.
Pełniący rolę gospodarza burmistrz Potyrała
wyraził wdzięczność Zarządowi Województwa Dolnośląskiego za inspirującą rolę środków konkursowych dla szczególnego rodzaju działań na rzecz społeczności lokalnych
- działań w sposób bezpośredni poprawiających jakość życia na terenach wiejskich.
Marszałek Mańkowska, dziękując burmistrzowi Potyrale za podjęcie się organizacji
tego spotkania, zwróciła uwagę, że środki,
przekazywane gminom w ramach konkursu
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi” nie są może
imponujące, przeznaczone są na wprawdzie
małe projekty, ale za to takie, które gromadzą wokół siebie ludzi, które pozwalają na
zaspokojenie potrzeb najbliższych ludziom,
mieszkającym na terenach wiejskich Dolnego Śląska.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności
mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą
warunków życia na wsi. Środki finansowe
przeznaczone są na realizację konkursu
dotyczącego m.in. zagospodarowania przestrzeni publicznej wsi, w tym: utrzymanie, odbudowę i poprawę stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, remont świetlic
i innych miejsc spotkań, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich
oraz podniesienie kwalifikacji mieszkańców
wsi, co stworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i
aktywizacji ludności wiejskiej. Beneficjentem
pomocy może być gmina wiejska bądź miejsko-wiejska. Maksymalna wysokość pomocy
na realizację projektu, nie może przekroczyć
30 000 zł, a dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych projektu,
który musi być zrealizowany jednoetapowo.
Naszej gminie przyznano możliwie najwyższą kwotę, tj. 30 000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Roboty
remontowe w budynku świetlicy wiejskiej we
wsi Łazisko".

Twardogóra wysoko w rankingu „Rzeczpospolitej”

►

X I I e d yc j a  R a n k i n g u S a m o r z ą dów „Rzeczpospolitej” – rozstrzygnięta. W głównym rankingu nagradzany jest
najlepszy samorząd, czyli taki, który najbardziej efektywnie dba o rozwój, podnosi jakość życia mieszkańców i jednocześnie zachowuje bezpieczeństwo finansowe gminy.
Ogłoszono również laureatów w rankingach:
Europejski Samorząd oraz Innowacyjny Samorząd.W prestiżowym rankingu Europejski Samorząd, w kategorii gmin miejskich
i miejsko - wiejskich, Gmina Twardogóra uplasowała się na miejscu 14, co jest
najlepszą lokatą wśród wszystkich gmin
Dolnego Śląska w tej kategorii. Warto
zwrócić uwagę na to, że - przy wynikach na
poziomie ok. 200 punktów - rezultat uzyskany przez naszą gminę a pierwszą dziesiątką gmin w tym rankingu stanowi zaledwie
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3 punktową różnicę. W tegorocznej ocenie
gmin uwzględnione zostały dane za 2015
rok: z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestawienie powstało na
podstawie danych o przychodach z funduszy
UE oraz na podstawie wielkości przyznanego samorządom wsparcia unijnego z krajowych regionalnych programów operacyjnych.
W tegorocznej edycji samorządy otrzymywały:
• 70 punktów – za łączną wartość umów
o dofinansowanie, zawartych w 2015 r.
w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
• 20 punktów – za wartość wykazanych w
budżecie za 2015 r. dochodów z funduszy
unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca,
• 10 punktów – za liczbę umów zawartych
w 2015 r.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

►

Od roku 2011 Ewidencja
Działalności Gospodarczej
prowadzona jest przez Ministra Gospodarki w jednym
systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG). Uważaj, bo pod jej działalność podszywają się także naciągacze
i oszuści. Do przedsiębiorców
i właścicieli firm rozsyłane są pisma wraz z fakturami do opłacenia za rzekomy wpis do centralnej ewidencji firm. Zazwyczaj te
komercyjne firmy, które próbują
wyłudzić pieniądze, mają nazwę
bardzo zbliżoną do Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub też po-

wołują się na nią w treści pism.
Pamiętaj jednak, że wszelkie
czynności związane z wpisem
do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG) - prowadzonej przez
Ministra Gospodarki są całkowicie bezpłatne.
Firmy podszywające się pod
CEIDG informują, że nie uiszczenie opłaty spowoduje brak
wpisu do rejestru przedsiębiorców, co w istocie nie jest zgodne
z prawdą, bowiem jest to tylko
ich wewnętrzny rejestr, próbujący powielić te już istniejące,
ogólnodostępne bazy bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych

rejestrach CEIDG czy też REGON, w których rejestracja jest
całkowicie bezpłatna, o czym
przypomina również zamieszczony na stronie komunikat Ministra Gospodarki.
Oszuści żądają za dokonanie
wpisu od 250 do 285 zł, ale
zdarzają się także kwoty niższe
i znacznie wyższe. Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców
za opłatą należy podchodzić ze
szczególną ostrożnością, gdyż
zazwyczaj są one próbą wyłudzenia pieniędzy.
Bez opłat i narażania się na
problemy można natomiast korzystać ze wspomnianej już

Dziewczyna na medal

►

Agnieszka Cych –
mieszkanka Twardogóry, która zdobyła,
wraz z koleżankami ze
sztafety, brązowy medal na Mistrzostwach
Eu ro py EYO C 2 016
w biegu na orientację,
które odbyły się na początku lipca w podkarpackim Jarosławiu.
W gronie blisko 30 sztafet narodowych zespół z Polski zajął trzecie miejsce, ustępując tylko reprezentantkom Finlandii i Czech.
Po biegu Agnieszki, która biegła na drugiej
zmianie, Polki awansowały z miejsca piątego
- na drugie. Niestety tego miejsca nie udało utrzymać się do mety, gdyż na ostatniej
zmianie Czeszki wyprzedziły naszą sztafetę
i ostatecznie nasze reprezentantki zakończyły bieg na trzeciej - jednak nadal medalowej

Usuną azbest

7 września Gmina Twardogóra
zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę
dotacji na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Twardogóra w roku 2016”.
Kwota dofinansowania przedsięwzięcia
wynosiła do 85% jego kosztów kwalifikowanych, w tym do 50% kosztów kwalifiko-

Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej
(CEIDG). Wszystkie aktualne informacje dotyczące: prowadzenia działalności gospodarczej,
złożenia wniosku, dokonania
wpisu, zmian, zawieszenia lub
zakończenia działalności, weryfikacji danych itp. możesz znaleźć w serwisie internetowym:
www.ceidg.gov.pl.

Są w IV lidze

- pozycji. Finki tego dnia były poza zasięgiem
rywalek. Oprócz Agnieszki Cych wystąpiły
w sztafetowej drużynie żeńskiej dwie nowe
mistrzynie w K18: Kinga Królik i Zuzanna Morawska. 17-letnia Agnieszka Cych reprezentuje kluby: WKS Śląsk Wrocław oraz OK99
Hradec Kralove. W tym roku zawodniczka ta
zdobyła już medale na imprezach mistrzowskich – m.in. w sztafetowych Mistrzostwach
Czech oraz sztafetowych Mistrzostwach
Polski w biegach na orientację. Dzięki tym
sukcesom z pewnością łatwiej jej było rywalizować o najwyższe laury na imprezie
międzynarodowej najwyższej rangi, jaką są
dla tej kategorii wiekowej Mistrzostwa Europy. Szansa powtórzenia sukcesu drużynowego nadarzy się już w 2017 roku podczas
Mistrzostwach Europy, które odbędą się na
Słowacji. A może wówczas nadejdzie czas
na sukces indywidualny?

wanych ze środków udostępnionych przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz do
35% kosztów kwalifikowanych - ze środków
udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu. Zutylizowano 70,2 Mg płyt
cementowo-azbestowych. Całkowita wartość zadania wynosi 21 174,00 zł, z czego
kwota dofinansowania to 17 997,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze poszukuje osób (lub właścicieli), które mogłyby
zaopiekować się bezdomnymi psami, przebywającymi w kojcach w Grabownie Wielkim.
W przypadku chęci adopcji ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KASTRACJI (STERYLIZACJI)
NA KOSZT GMINY. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy
w Twardogórze pod nr tel. 71 399 22 39 lub 71 399 22 40.

►

13 sierpnia, zwycięskim (2:0) meczem
z Bielawianką Bielawa, jedenastka piłkarzy klubu Wiwa Goszcz zadebiutowała w rozgrywkach IV ligi, w grupie 2
„wałbrzysko-wrocławskiej”. Po historycznym awansie z Ligi Okręgowej swój pierwszy
mecz na tym poziomie rozgrywek rozegrany
został na własnym boisku. Tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego Burmistrz Miasta

i Gminy Twardogóra, Zbigniew Potyrała przekazał list gratulacyjny Prezesowi Zarządu
Klubu Sportowego WIWA Goszcz, Monice
Szewczyk – Gierszon. Składając serdeczne
gratulacje i wyrazy uznania dla wszystkich
członków Klubu, począwszy od Zarządu,
poprzez sztab szkoleniowy (na czele z trenerem Józefem Klepakiem), aż po zawodników, burmistrz Potyrała wyraził przekonanie,
że wykazane na drodze do awansu atrybuty
takie jak: pracowitość, pasja, determinacja,
czy zintegrowanie wszystkich członków wokół celów stawianych przez Zarząd, staną
się fundamentem kolejnych sukcesów. Zwrócił jednocześnie uwagę, że sukces Klubu
to również sukces naszej gminy, w której
rozwój sportu jest jednym z priorytetów rozwojowych – również dzięki wielkoduszności
i ofiarności osób, firm i instytucji wspierających finansowo ten rozwój.
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Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra oraz Teatr Miejski POZA+,
działający przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
z okazji Święta Niepodległości zaprasza na koncert

11 listopada 2016, godz. 17:00
hala sportowo - widowiskowa w Twardogórze

otwarte mistrzostwa
polski w tańcu

FREESTYLE

17-20 listopada
hala sportowo - widowiskowa

Hip Hop, Disco Dance, Electric Boogie,
Break Dance, Latino Show, Salsa,
Modern, Bachata, Merengue

Jarmark Bożonarodzeniowy
RYNEK W TWARDOGÓRZE - 18 grudnia 2016

w programie m.in.

kiermasz, kolędowanie, występy

chór stuligrosza

POZNAŃSKIE SŁOWIKI
chór chłopięcy i męski filharmonii poznańskiej
KONCERT POD PATRONATEM Jego EkscelencjI
KsiĘdzA BiskupA EdwardA JaniakA - BiskupA KaliskiEGO

16 października 2016, godz. 15:30
hala sportowo - widowiskowa, ul. wrocławska 39, twardogóra
bilety w cenach

10 zł

ulgowe: dzieci, młodzież,
emeryci, renciści

20 zł

normalne

do nabycia w Gminnym Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Twardogórze, ul. Wrocławska 39

Twardogórski Informator Samorządowy • wydawca: Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, tel. 71 399 22 00, ratusz@twardogora.pl, www.twardogora.pl • opracowanie: Andrzej Makarczuk,
Katarzyna Sobczyk - Pienio, Marcin Wrześniacki • fotografie: arch.: Biblioteka Publiczna w Twardogórze, GOSiR w Twardogórze, MLKS "Echo", SP1, SP2, SP Goszcz, SP Grabowno Wielkie, Gimnazjum
nr 1, UMiG Twardogóra; Andrzej Głowacz, Anna Lorek, Andrzej Makarczuk, Katarzyna Sobczyk - Pienio, Marcin Wrześniacki • skład: Marcin Wrześniacki • druk: Drukarnia Chroma Spółka z o.o., sp. k.,
ul. Przemysłowa 5, 68-200 Żary, tel. 68 477 21 00 • nakład: 1500 • Twardogórski Informator Samorządowy dostępny jest także na stronie www.twardogora.pl

