Na uroczystoœci do¿ynkowe, które rozpoczê³y siê
9 wrzeœnia br. o godz. 18.00 zaproszono wszystkich
rolników i mieszkañców gminy. Imienne zaproszenia od
Burmistrza Jana D¿ugaja dostali rolnicy – przedstawiciele
wszystkich 18 so³ectw. Przyby³o ok. 150 oficjalnych
delegatów.
Uroczystoœci do¿ynkowe rozpoczê³y siê tradycyjnym
obrzêdem. Chleb przyniesiony przez Starostów Do¿ynek –
pañstwa Irenê i Piotra Banasiaków – poœwiêci³ Proboszcz
Parafii Matki Bo¿ej Wspomo¿enia Wiernych
w Twardogórze Ksi¹dz Ryszard Jeleñ. Nastêpnie
Starostowie przekazali chleb Burmistrzowi. W trakcie
jego wrêczania Staroœcina wypowiedzia³a nastêpuj¹ce
s³owa: “Przekazujemy ten poœwiêcony bochen chleba

z tegorocznych plonów jako trud pracy rolników naszej gminy.
Jesteœmy przekonani, ¿e nikomu nigdy tego chleba nie
zabraknie.”
Przyjmuj¹c chleb Burmistrz powiedzia³, ¿e uczyni wszystko
aby nikomu tego chleba nie zabrak³o. Podziêkowa³ wszystkim
rolnikom za ich trudn¹ pracê. Obrzêdowi towarzyszy³a
muzyka Kapeli Ludowej “Radzowiczanki”.
Po obrzêdach do¿ynkowych wyst¹pili kolejno: Zespó³
Ludowy “Goszczanki” z Goszcza, Kapela Ludowa
“Radzowiczanki”, Twardogórska Gminna Orkiestra Dêta,
Zespó³ “Paka Marcelaka”, gwiazda wieczoru – Ma³gorzata
Ostrowska z zespo³em. By³y fajerwerki i zabawa taneczna.
Organizatorami spotkania mieszkañców byli: Burmistrz
i GOSIR.
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Ul. Norwida, Prusa i S³owackiego
Chodniki i droga w ulicy Krótkiej maj¹ ju¿ now¹
nawierzchniê. Chodniki s¹ z kostki granitowej, a ulica
z kamienia polnego. Przy ulicy zamontowano stylowe
latarnie. Przed uk³adaniem nowej nawierzchni wymieniono
sieæ kanalizacyjn¹ – sanitarn¹ i deszczow¹, sieæ
wodoci¹gow¹ i energetyczn¹.

Realizujemy budowê
chodnika w Twardogórze przy ul. Norwida, czêœci Prusa
i S³owackiego.
Inwestycja ta jest wykonywana w ramach
wieloletniego zadania
budowy chodników na
osiedlu “wieszczy”
(przy ul. Oleœnickiej).
W I etapie wykonywane s¹ chodniki na odcinkach ulic, na
których ruch pieszych i pojazdów jest najwiêkszy.
Ul. Kiliñskiego i Rzemieœlnicza

W tym tygodniu zostan¹ zamontowane w Rynku stylowe
latarnie na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Krzywoustego.
Trwa wymiana sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej
w ul. Krzywoustego. Po zakoñczeniu tych prac zostan¹
odtworzone istniej¹ce
nawierzchnie ulic i chodników. Prace powinny zostaæ
zakoñczone do 15 paŸdziernika br. Po realizacji tej
czêœci inwestycji zostanie
og³oszony przetarg na II etap,
w ramach którego zostan¹
wymienione sieci podziemne
w pozosta³ej czêœci i zostanie
ostatecznie przebudowana
ul. Krzywoustego
p³yta Rynku.
Realizowany projekt pn. “Przebudowa p³yty Rynku
w Twardogórze wraz z sieciami wodno-kanalizacyjnymi,
sieciami energetycznymi i oœwietleniem terenu”
wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i bud¿etu
pañstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego – dzia³anie 3.3 Zdegradowane
obszary miejskie, poprzemys³owe i powojskowe.
Ca³kowita wartoœæ projektu: 6 128 736 z³
Dotacja z EFRR:
4 334 134 z³
Dotacja z bud¿etu pañstwa: 577 884 z³

W 40 % jest zaawansowana budowa dróg
i chodników oraz oœwietlenia w ul. Kiliñskiego i Rzemieœlniczej
w Twardogórze. Koniec
prac przewidziano na
paŸdziernik br. W ul.
Kiliñskiego u ³o ¿ono
nawierzchniê jezdni
i krawê ¿niki, trwa
uk³adanie chodników.
Na ulicy Rzemieœlniczej trwaj¹ prace ziemne (tzw.
korytowanie). Nawierzchnie ulic i chodników s¹ uk³adane
z kostki betonowej.
Ul. Wroc³awska i Leœna

Na mocy porozumienia podpisanego pomiêdzy Gmin¹
Twardogóra a Powiatem Oleœnickim w listopadzie zostanie
ukoñczona wymiana nawierzchni chodników przy ul.
Wroc³awskiej od ul. Ratuszowej do targowiska z jednej
strony i do cmentarza parafialnego z drugiej (w tym czêœæ
chodnika przy ul. Leœnej). 1/3 kosztów poniesie powiat a 2/3
gmina. W³aœcicielem ul. Wroc³awskiej i Leœnej jest powiat.
Alejki parkowe w Twardogórze
Zakoñczyliœmy przebudowê alejek parkowych przy pl. Piastów
w Twardogórze.
Nawierzchnia zosta³a
u³o¿ona z kostki betonowej. Zamontowano
20 stylowych ³awek
i 10 koszy.
W ci¹gu miesi¹ca
nast¹pi monta¿ 20
stylowych latarni.
ul. Dêbowa

Ul. Oleœnicka

11 paŸdziernika up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu
na przebudowê ul. Dêbowej w Twardogórze.
Termin wykonania drogi up³ywa 31 sierpnia 2007 roku.
Drogi na osiedlu przy ul. Wroc³awskiej

Podpisaliœmy umowê z wykonawc¹ na zmianê nawierzchni
chodnika przy ul. Oleœnickiej w Twardogórze (od pawilonu
do przejazdu PKP). Inwestycja jest realizowana na mocy
porozumienia podpisanego pomiêdzy Gmin¹ Twardogóra
a Powiatem Oleœnickim. W³aœcicielem ulicy jest powiat.

4 paŸdziernika up³ywa termin sk³adania ofert w przetargu na
budowê i przebudowê nawierzchni ulic: Zag³oby, Kmicica,
Wo³odyjowskiego, Jagienki i Zbyszka w Twardogórze.
Droga zostanie zbudowana w ci¹gu 12 miesiêcy od
podpisania umowy z Wykonawc¹.
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Droga z Drogoszowic do Kolonii Sosnówka
Z frezowiny bitumicznej zostanie wykonana do koñca
paŸdziernika br. nawierzchnia 3,5 km przebudowywanej
drogi ³¹cz¹cej Drogoszowice z Koloni¹ Sosnówka.
Bezpieczny skrót

7 wrzeœnia 2006 roku
dokonaliœmy odbioru
kolejnej inwestycji
w Twardogórze polegaj¹cej na budowie
drogi dojazdowej do
gruntów rolnych.
Miêdzy ulic¹ Poznañsk¹ i Boczn¹
u³o¿ono 330 mb nawierzchni asfaltowej.
Jest to mo¿e niewielki odcinek drogi, ale za to strategiczny. Stwarza
mo¿liwoœæ dojazdu do pól, zorganizowania objazdu w sytuacjach wyj¹tkowych, pozwala omin¹æ przejazd kolejowy
przy ulicy Oleœnickiej, a przede wszystkim stanowi
bezpieczny skrót do szko³y.
Odbioru dokona³a komisja, w sk³ad której weszli
przedstawiciele inwestora: Jan D¿ugaj – Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra, Jan Bernacki – Zastêpca Burmistrza,
Aleksander Król – Inspektor Nadzoru, z ramienia
wykonawcy: Jan Kuropka i Boles³aw Zakrzewski
Kierownik Robót, a tak¿e Stanis³aw Talerzowski –
Z-ca Dyrektora Wydzia³u Geodezji i Kartografii Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego, Micha³
Siwulski z Dolnoœl¹skiego Biura Geodezji i Terenów
Rolnych oraz Wiktoria Wróblewska z Wydzia³u Geodezji
i Gospodarki Nieruchomoœciami Starostwa Powiatowego
w Oleœnicy.
Po zapoznaniu siê z dokumentacj¹ techniczn¹, oglêdzinach
obiektu w terenie oraz jeŸdzie próbnej po nowym asfalcie
zosta³ podpisany – bez zastrze¿eñ – protokó³ odbioru.
Wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo Us³ugowoHandlowe Carbon Jan Kuropka z Sycowa, które
wybudowa³o drogê w niewiele ponad miesi¹c koñcz¹c tym
samym zadanie przed up³ywem terminu umownego.
Wspomniana inwestycja kosztowa³a gminê Twardogóra
77 824,57 z³, z czego prawie 32%, czyli 24 750 z³ to dotacja,
któr¹ gmina zdoby³a z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych Województwa Dolnoœl¹skiego.
Rozstrzygnieto przetarg na remont kapitalny Oœrodka
Zdrowia w Grabownie Wielkim. Zakoñczenie prac nast¹pi
do 10 listopada 2006 r. Inwestycja obejmuje wymianê:
wszystkich instalacji, kot³owni wêglowej na gazow¹,
sanitariatów (powstanie m.in. sanitariat dla niepe³nosprawnych), tynków wewnêtrznych, okien i drzwi.
Powstanie osobne pomieszczenie recepcji. Zostanie
wykonany podjazd u³atwiaj¹cy korzystanie z budynku
osobom niepe³nosprawnym.
W ramach realizacji “Programu wyrównywania ró¿nic
pomiêdzy regionami” wykonamy zadanie polegaj¹ce na
likwidacji barier w przychodni przy ul. Waryñskiego
w Twardogórze – wybudujemy podjazd dla niepe³nosprawnych oraz zakupimy tzw. schodo³az.
Na realizacjê zadania zdobyliœmy dofinansowanie
w kwocie 28615 z³ z PFRON.

Œwietlica w Grabownie Wielkim
wyremontowana
Dobieg³ koñca remont œwietlicy mieszcz¹cej siê w budynku OSP w Grabownie Wielkim.
W wyniku prowadzonej modernizacji zamontowano
okna z PCV, istniej¹ce drzwi wymieniono na aluminiowe. Stary tynk
zosta³ odbity i wykonany g³adki wraz z pomalowaniem.
Wymieniono na now¹ instalacjê centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami i kot³owni¹.
Na tê inwestycjê, która zosta³a zrealizowana w ramach
projektu “Modernizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej we wsi Grabowno Wielkie” zdobyliœmy
dofinansowanie w wysokoœci 80% wartoœci (tzw. kosztów
kwalifikowanych) zadania ze œrodków Unii Europejskiej
w ramach Priorytetu II – Zrównowa¿onego rozwoju
obszarów wiejskich, Dzia³ania 2.3 “Odnowa wsi oraz
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Sektorowego Programu Operacyjnego “Restrukturyzacja
i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 - 2006” oraz bud¿etu pañstwa.

Jeden z podstawowych
problemów Gminy
Twardogóra zosta³
rozwi¹zany. Gmina
zosta³a zwodoci¹gowania w stu procentach. W okresie od
stycznia do wrzeœnia
b r. w y b u d o w a n o
30 km sieci wodoci¹gowej.
Pierwszy wrzesieñ mieszkañcom pó³nocno-wschodniej
czêœci gminy nie bêdzie kojarzy³ siê tylko ze œwiêtem
pañstwowym, ale tak¿e z koñcem k³opotów z dostaw¹ wody.
W³aœnie w tym dniu oddano do u¿ytkowania 11 km 600 m
sieci wodoci¹gowej w szeœciu miejscowoœciach: Zakrzowie,
DroŸdziêcinie, Bêdzinie, Pajêczaku, Grabku i Porêbach.
W rezultacie powsta³o 48 przy³¹czy do domostw oraz 12
przy³¹czy zakoñczonych studzienkami, co oznacza, ¿e bêd¹
tam realizowane kolejne inwestycje. Koszt wykonania tego
etapu wyniós³ prawie 640 tysiêcy z³otych i zosta³ pokryty
w ca³oœci z bud¿etu gminy. Projekt inwestycji zosta³
wykonany przez wroc³awsk¹ firmê STEFPOL, a wykonawc¹
robót by³a lokalna firma KAN-WOD Jana Pawlaka.
W uroczystym odbiorze z przekazaniem do u¿ytkowania
uczestniczyli: w³adze gminy, wykonawca, inspektor
nadzoru, administratorzy sieci, radni oraz so³tysi
poszczególnych miejscowoœci.
Ci¹g dalszy na str. 4

Mo¿na pop³ywaæ na kajakach w Twardogórze
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Mo¿na pop³ywaæ na kaja

100 % wodoci¹gów wykonane

Ci¹g dalszy ze str. 3

Jan Bernacki – Zastêpca Burmistrza podkreœli³, ¿e
planowano budowê wodoci¹gów na terenie ca³ej gminy,
a o kolejnoœci w jakiej j¹ realizowano decydowa³a gêstoœæ
zaludnienia, od najwiêkszej do najmniejszej. Gdy w 1998
roku rozpoczêto rozmowy o planach zwodoci¹gowania
gminy zak³adano minimum 10 lat na realizacjê tego
zamierzenia i nawet nie myœlano wtedy, ¿e uda siê tak¿e
wybudowaæ stacjê uzdatniania wody czy ruroci¹g
przesy³owy. W bud¿ecie brakowa³o pieniêdzy, jednak
oszczêdnoœci poczynione w wielu sektorach i zastrzyk
funduszy z Unii Europejskiej pozwoli³y na uzyskanie
efektów, dziêki którym Gmina Twardogóra znajduje siê
obecnie w grupie nielicznych, w pe³ni zwodoci¹gowanych
gmin.
Przewodnicz¹cy Komisji Strategii i Rozwoju Mieczys³aw
Kowalski przypomnia³, jak jeszcze w 2003 roku na mapie
gminy widoczne by³y bia³e plamy, puste place, które teraz
zniknê³y. Mimo ¿e nie wszyscy wierzyli w realizacjê
œmia³ych planów, zrealizowano je i to o rok wczeœniej ni¿
planowano doda³ radny Jerzy Skrzypiec.
Podobnie wygl¹da³a sprawa z budow¹ stacji uzdatniania
wody, nie by³o ³atwo, ale uda³o siê pozyskaæ œrodki w ramach
Sapardu i zrealizowaæ przedsiêwziêcie. Dziêki temu nie
trzeba ju¿ wylewaæ wielu litrów brunatnej wody do kana³u,
przez co rachunki za wodê znacznie obni¿y³y siê i to mimo
niewielkiego wzrostu cen. Teraz ten problem znikn¹³ i nie ma
ju¿ zg³oszeñ co do z³ej jakoœci wody – potwierdzi³a Izabela
Szkornik.
Swoje zadowolenie wyrazili tak¿e – w imieniu mieszkañców
– so³tysi oraz radni, którzy odbierali wiele telefonów
z pytaniami o termin budowy wodoci¹gów, szczególnie
w czasie, gdy wysycha³y studnie.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Stanis³aw Adamski
podkreœli³ zas³ugi burmistrza, który wytrwale d¹¿y³ do
realizacji wytyczonego celu, mimo ¿e radni nie zawsze byli
zgodni w swych pogl¹dach na temat wodoci¹gowania. Teraz
jest dumny z tego, ¿e w ka¿dym zak¹tku gminy, nawet w tym
najbardziej oddalonym mo¿na odkrêciæ kran i napiæ siê
czystej wody. Zadowoleni s¹ tak¿e w³aœciciele
Gospodarstwa Agroturystycznego z Porêb, dla których brak
wody przy takim charakterze prowadzonej dzia³alnoœci by³
wielkim utrudnieniem. Tym bardziej, ¿e dotychczas dowozili
wodê, a¿ z Grabowna Wielkiego.
Burmistrz Jan D¿ugaj stwierdzi³, ¿e na przestrzeni kilku
ostatnich lat zosta³y rozwi¹zane trzy strategiczne problemy
gminy. Pierwszy to telefonizacja gminy, drugi to gazyfikacja,
a trzeci – to oczywiœcie wodoci¹g. Teraz gmina stoi przed
kolejnym wa¿nym krokiem naprzód czyli przed budow¹
kanalizacji, na któr¹ to stara siê pozyskaæ œrodki z Unii
Europejskiej z Funduszu Spójnoœci.

GOSIR – harmonogram imprez
od 23 wrzeœnia 2006 r.
23 IX (sobota)

Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza
Twardogóra, Strzelnica, ul. Lipowa, godz. 11.00
zapisy: na miejscu
24 IX (niedziela)

MIÊDZYNARODOWY BIEG ULICZNY
Twardogóra, ulice miasta, pocz¹tek o godz. 14.00
Start do biegu g³ównego o godz. 16.00
Start i meta: przed Ratuszem
W biegu g³ównym zapowiedzieli uczestnictwo zawodnicy
czo³ówki krajowej, olimpijczycy, zawodnicy niepe³nosprawni
poruszaj¹cy siê na wózkach oraz zawodnicy z zagranicy.
Spoœród wszystkich startuj¹cych osób rozlosowane zostan¹
3 nagrody rzeczowe.
Zapisy do 22 wrzeœnia: w szko³ach lub w GOSIR-ze:
ul. 1-go Maja 2, tel. 071 31 58 059
28 IX (czwartek)
Liga pi³ki no¿nej – TRAWA 2006
Twardogóra, ul. Sportowa, Boisko zapasowe
godz. 18.00
30 IX (sobota)
Zawody Rowerowe MTB Twardogóra, plac zabaw przy
ogródkach dzia³kowych, godz. 11.00

Zapraszamy na zajêcia sta³e:
• Si³ownia (na stadionie w Twardogórze, ul. Sportowa):
w poniedzia³ki, œrody, pi¹tki w godz. 15.30 do 19.00
• Gimnastyka krêgos³upa
(bud. GOSIR-u, Twardogóra, ul. 1-go Maja 2):
we wtorki, czwartki od 18.00, GOSIR, 1-go Maja 2
• Aerobik (bud. GOSIR-u, Twardogóra, ul. 1-go Maja 2):
codziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku od 18.00
zapisy: na miejscu u prowadz¹cej
• Œwietlica (Twardogóra, ul.Jagie³³y, dawna "harcówka"):
codziennie, od poniedzia³ku do pi¹tku od 16.00 do 20.00

• Ognisko Muzyczne: gra na prawie wszystkich
instrumentach zapisy: u prowadz¹cych (bud. GOSIR-u,
Twardogóra, ul. 1-go Maja 2)
• Twardogórska Orkiestra Dêta: zapisy u prowadz¹cego –
p. Stanis³awa Miœkiewicza

Szczegó³owe informacje:
Gminny Oœrodek Sportu i Rekreacji
Twardogóra, ul. 1-go Maja 2
tel. 071 31 58 059, e-mail: gosir@twardogora.pl
www.twardogora.pl

Jednorazowa pomoc

Kredyty klêskowe

Rolnicy poszkodowani w tegorocznej suszy mog¹ uzyskaæ
jednorazow¹ pomoc w oparciu o z³o¿one w tej sprawie
wnioski w terminie do:
15 paŸdziernika 2006 roku
w Miejsko-Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej
w Twardogórze, ul. Wielkopolska 11
tel. 071 31 59 771
Osoba prowadz¹ca sprawê: p. Bo¿ena D¿ugaj

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi³a
kredyty klêskowe dla rolników poszkodowanych tegoroczn¹
susz¹.
Poszkodowani przez suszê rolnicy mog¹ ubiegaæ siê w bankach
o obrotowe kredyty klêskowe, przeznaczone na nak³ady
poniesione po dniu wyst¹pienia suszy.
Kredyty te s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych bankach: BGZ S.A., BPS
S.A., BZ WBK S.A., PEKAO S.A., Bank Millenium S.A., BOŒ
S.A., Kredyt Bank S.A. oraz PKO BP S.A.
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Szko³a Podstawowa nr 2 w Twardogórze

W bie¿¹cym roku szkolnym pocz¹wszy od 11 wrzeœnia 2006 r. uda³o nam siê
zapewniæ uczniom ka¿dej z naszych szkó³ podstawowych i gimnazjum
odbywanie zajêæ WF na krytym basenie w Oleœnicy. Dzieci zapewniliœmy
bardzo dobre warunki do nauki p³ywania, gdy¿ maj¹ do dyspozycji
profesjonalnych instruktorów oraz wydzielone dla nich tory w czêœci
sportowej. W lekcjach WF-u na basenie uczestniczy ponad 260 uczniów. Ze
wzglêdu na ograniczon¹ iloœæ miejsc dyrektorzy szkó³ decydowali o tym, które
klasy bêd¹ jeŸdziæ na basen.

Gimnazjum nr 1 w Twardogórze
4 wrzeœnia 2006 r. odby³a siê inauguracja roku szkolnego 2006/2007.
Uczniowie i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1 w Twardogórze (w którym
naukê rozpoczê³o 183 nowych uczniów), przyst¹pili do pracy z planami
wykorzystania nowoczesnych pracowni (chemicznej i fizycznej oraz
multimedialnej pracowni do nauki jêzyków obcych), które gimnazjum otrzyma
do koñca paŸdziernika 2006 r. Na wyposa¿enie tych pracowni gmina zdoby³a
dofinansowane z bud¿etu pañstwa w ramach tzw. kontraktu wojewódzkiego dla
województwa dolnoœl¹skiego.
Nadrzêdnym zadaniem Gimnazjum na bie¿¹cy rok jest wychowanie do
wartoœci.
Nowoczesne sale do zajêæ dydaktycznych byæ mo¿e pomog¹ powtórzyæ
sukcesy z poprzedniego roku szkolnego.

Szko³a Podstawowa nr 1 w Twardogórze
Twardogórska „Jedynka” z nowymi
si³ami i zapa³em rozpoczê³a nowy rok
szkolny 2006/2007.
Na uroczystym apelu zebrali siê
uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz
goœcie: Zastêpca Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra Jan Bernacki
i przedstawiciel Rady Rodziców –
Zdzis³aw Kuc.
Burmistrz poinformowa³ nas
o przeprowadzonych pracach
remontowych w szko³ach naszej
gminy, nastêpnie ¿yczy³ szkole i uczniom sukcesów, zarówno artystycznych,
sportowych, jak i z przedmiotów œcis³ych.
W tym roku w „Jedynce” naukê rozpoczê³o 243 uczniów w 12 oddzia³ach.
Najserdeczniej witani byli pierwszoklasiœci, nad którymi opiekê sprawowaæ bêdzie
pani mgr Czes³awa Tworkowska. Wraz z „pierwszakami” pracê w „Jedynce”
rozpoczynaj¹ nowi nauczyciele: Katarzyna Krzywda nauczaæ bêdzie historii;
Nadija Barañska jêzyka angielskiego w kl. I; Bo¿ena Ho³ubka matematyki w klasie
IV „a” i Halina Bernacka - techniki.
W szkole poczyniono te¿ prace remontowe: odnowiono parkiet w sali
gimnastycznej, wyremontowano pomieszczenie na rowery, zagospodarowano
skarpê przy boisku.
W tym roku szkolnym uczniowie mog¹ korzystaæ z bogatej oferty edukacyjnej.
Mog¹ rozwijaæ zainteresowania na licznych dodatkowych zajêciach. W szkole
istniej¹ nastêpuj¹ce ko³a: historyczne, teatralne, europejskie, przyrodnicze,
matematyczne, informatyczne, dziennikarskie, plastyczne, taneczne, wokalne,
sportowe SKS, aerobik, zajêcia na basenie. Dla uczniów maj¹cych problemy
w nauce zorganizowano zajêcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne.
Najciekawsz¹ jednak dla uczniów nowoœci¹ jest powstanie Szkolnego Centrum
Informacji Multimedialnej. Dziêki œrodkom z Unii Europejskiej powsta³y w szkole
stanowiska komputerowe z dostêpem do internetu, na którym uczniowie bêd¹ mogli
poszerzaæ i uzupe³niaæ swoj¹ wiedzê. Oprócz internetu uczniowie mog¹ korzystaæ
z ciekawych programów edukacyjnych, s³owników i encyklopedii
multimedialnych. Na wyposa¿eniu tego¿ centrum jest równie¿ urz¹dzenie
wielofunkcyjne: kopiarka, drukarka i skaner.
Nic wiêc nie stoi na przeszkodzie, by rok ten, tak jak ubieg³y, obfitowa³
w sukcesy i przyniós³ uczniom i nauczycielom wiele satysfakcji z podjêtych dzia³añ.

Szko³a Podstawowa w Che³stowie
Liczy 66 uczniów doje¿d¿aj¹cych z siedmiu wiosek: Sosnówki, S¹dro¿yc,
Drogoszowic, Pawe³ek, Che³stówka, Che³stowa i obrze¿y Twardogóry.
Na atrakcyjnoœæ zajêæ w szkole niew¹tpliwie wp³yw ma wykwalifikowany
zespó³ pedagogów, z których ka¿dy posiada wykszta³cenie wy¿sze
z przygotowaniem pedagogicznym. Wraz z rozpoczynaj¹cym siê rokiem
szkolnym po¿egnaliœmy dwie nauczycielki: Urszulê Go³embiewsk¹,
odchodz¹c¹ na emeryturê,Marzannê Chrzanowsk¹-Dryzd, rozpoczynaj¹cej
pracê w Szkole Podstawowej w Grabownie Wielkim. Nauczycielka jêzyka
niemieckiego, Katarzyna Majecka uzyska³a stopieñ nauczyciela
kontraktowego.
W szkole uczniowie maj¹ mo¿liwoœæ rozwijania zainteresowañ dziêki
ró¿norodnym zajêciom pozalekcyjnym, prowadzonym w ramach: ko³a
polonistycznego,
ko³a informatycznego, ko³a artystycznego, ko³a
matematyczno-przyrodniczego szkolnego ko³a sportowego. Uczniowie ucz¹
siê równie¿ dwóch jêzyków obcych: niemieckiego i angielskiego.

4 wrzeœnia 2006 roku zainaugurowaliœmy nowy rok szkolny.
Uroczystoœæ zaszczycili swoj¹
obecnoœci¹ goœcie w osobach: Pana
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Jana D¿ugaja, ks. proboszcza
Ryszarda Jelenia ks. dyrektora
Andrzeja Recê oraz Radê Rodziców.
(Jolanta Lenda, Tomasz Taciak).
W bie¿¹cym roku szkolnym do naszej
szko³y uczêszcza 341 uczniów.
Szczególnie gor¹co przywitaliœmy 50
pierwszoklasistów.
Jak co roku rozpoczêciu towarzyszy³o przes³anie naszego Patrona Jana Paw³a
II: „Jak¿e wiele zale¿y tutaj od ka¿dej z was i od ka¿dego z was”. Mamy
nadzieje, ¿e ca³a spo³ecznoœæ szkolna (uczniowie , rodzice, nauczyciele) bêdzie
pamiêtaæ o tych wa¿nych s³owach w codziennej pracy.
W tym roku szkolnym nauczyciele naszej szko³y prowadziæ bêd¹ bezp³atne
zajêcia poza lekcyjnych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Zaowocowa³o
to powstaniem 30 kó³ek zainteresowañ co pozwala wszystkim uczniom
rozwijaæ swoje zainteresowania i zapewnia im ciekawe spêdzenie wolnego
czasu.

Szko³a Podstawowa w Goszczu
Do wa¿niejszych wydarzeñ
w ubieg³ym roku szkolnym zaliczamy
wspó³organizacjê Twardogórskich
Dni Ziemi, które odby³y siê w kwietniu
2006 roku, a uczestniczyli w nich
przedstawiciele wszystkich szkó³
i przedszkoli gminnych i ca³a m³odzie¿
naszej Szko³y. W czerwcu 2006 roku
opuœci³ mury szko³y najmniej liczny
w naszej historii rocznik uczniów klasy
szóstej 7 dziewcz¹t i 9 ch³opców.
W czasie wakacji, oprócz wielu
remontów budynku i otoczenia, na terenie szko³y goœciliœmy uczestników
II Artystycznego Wêdrowania imprezy zorganizowanej przez MiejskoGminny Oœrodek Kultury z Miêdzyborza. Z m³odzie¿¹ z Miêdzyborza bawili
siê równie¿ mieszkañcy naszej miejscowoœci.
W lipcu w szkole zosta³o zainstalowane Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej czytelnia znajduj¹ca siê przy bibliotece zosta³a wyposa¿ona
w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym i szybkim dostêpem do
internetu. Projekt ten w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego by³
wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹.
W rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym 2006/07 w szkole bêdzie uczy³o siê
w szeœciu klasach i oddziale przedszkolnym ³¹cznie 178 uczniów, w tym 95
ch³opców i 83 dziewczêta. Opiekê nad nimi sprawuje czternastu nauczycieli;
wszyscy posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze i pe³ne kwalifikacje do nauczanych
przedmiotów.

Szko³a Podstawowa w Grabownie Wielkim
Inauguracja roku szkolnego w SP
w Grabownie Wielkim rozpoczê³a siê
4 wrzeœnia 2006 r. msz¹ œw., dalsza
czêœæ uroczystoœci mia³a miejsce na
sali gimnastycznej w szkole.
Uroczystoœæ uœwietnili licznie
zgromadzeni rodzice i zaproszeni
goœcie, w imieniu których g³os zabra³
Zastêpca Burmistrza Pan Jan
Bernacki.
Do szko³y uczêszcza 98 uczniów z klas
I-VI i 18 uczniów do oddzia³u
zerowego.
W nowym roku czeka uczniów wiadomo rzecz najwa¿niejsza du¿o nauki, ale
pomyœleliœmy te¿ o zajêciach na których bêd¹ mogli rozwijaæ swoje
zainteresowania.
Rozpoczê³y dzia³alnoœæ zajêcia takich kó³ zainteresowañ jak polonistycznego,
matematycznego, przyrodniczego, informatycznego, ko³o dla dyslektyków,
ko³o wokalne, taneczne, teatralne, dziennikarskie, plastyczne, ko³o PTSM.
Planowane s¹ te¿ spotkania Eucharystycznego Ruchu M³odych. Bêd¹ tak¿e
prowadzone zajêcia pozalekcyjne z jêzyka niemieckiego i jêzyka angielskiego
dla klas m³odszych. Zachêcamy do skorzystania z zajêæ ogniska muzycznego.
Informacje na jakich instrumentach mog¹ dzieci siê uczyæ oraz ile wynosi
odp³atnoœæ znajduj¹ siê na afiszu, który jest wyeksponowany na drzwiach
wejœciowych do szko³y, a tak¿e zasiêgn¹æ informacji pod numerem telefonu
(071) 314 86 58. Bêdzie prowadzona równie¿ gimnastyka korekcyjna
w klasach m³odszych. Zajêcia prowadzone s¹ w 3 grupach w zale¿noœci od
stwierdzonej wady postawy.
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Miejskie Przedszkole w Twardogórze
W roku szkolnym 2005/2006
w placówce wykonano szereg prac
remontowych zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i estetykê przedszkola a mianowicie wykonano:
remont jadalni (wymiana okien,
C.O., dŸwigu do przewo¿enia
posi³ków), wymianê wyk³adzin
PCV i dywanowych, instalacji
elektrycznej wraz z wymian¹ lamp
oœwietleniowych. Zakupiono
meble do kuchni oraz urz¹dzenia do
przygotowania posi³ków, tj. patelnie, taborety dostosowane do
przy³¹czenia gazowego, okap oraz urz¹dzenia AGD, tj. lodówki,
zamra¿arka, wielofunkcyjny robot kuchenny.
W lipcu i sierpniu przedszkole przesz³o kolejne remonty, dokonano:
ca³kowitej wymiany stolarki okiennej i drzwi wejœciowych, wymiany
instalacji centralnego ogrzewania. Zakupiono: meble do oddzia³u
zerówkowego, szafki do wyposa¿enia szatni dla dzieci 3 i 4 letnich, basen
suchy z 5 tysi¹cami pi³eczek z przeznaczeniem na zajêcia dla dzieci,
wyposa¿ono salê dzieci 3 letnich w nowoczesne le¿aczki wraz
z materacykami i nakryciami, rolety okienne do sali, w której le¿akuj¹
dzieci.
Na bie¿¹cy rok szkolny 2006/2007 planuje siê dalszy remont placówki,
w tym: wymianê stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach,
malowanie œcian i wymianê pod³óg w salach dziennego pobytu dzieci
oraz malowanie elewacji budynku.
W tym roku szkolnym ze wzgl¹du na du¿e zapotrzebowanie ze strony
rodziców utworzono jeden oddzia³ dzieci 5-letnich (25 dzieci). Obecnie
w placówce jest 10 oddzia³ów w tym 1 oddzia³ zamiejscowy w Goszczu.
Do przedszkola uczêszcza 234 dzieci.
W dniu 4 wrzeœnia Burmistrz Jan D¿ugaj rozpocz¹³ uroczyœcie rok
szkolny 2006/2007. Uwieñczeniem remontów, jakie zosta³y
przeprowadzone w okresie wakacyjnym by³o uroczyste przeciêcie
wstêgi przy drzwiach wejœciowych przez Burmistrza, dzieci, rodziców
i Dyrekcjê placówki.

Gminne Centrum Informacji i Klub Pracy w Twardogórze
zapraszaj¹ na bezp³atne warsztaty dla bezrobotnych
i poszukuj¹cych pracy, które odbêdzie siê
w dniu 13 paŸdziernika 2006 r.
Temat warsztatów:
"Rozmowa kwalifikacyjna"
– etapy rozmowy kwalifikacyjnej
– przyk³adowe pytania wykorzystywane podczas spotkania
z pracodawc¹.
Warsztaty odbêd¹ siê w Gminnym Centrum Informacji
w Twardogórze przy ul. Wielkopolskiej 11.
Chêæ uczestnictwa prosimy zg³aszaæ:
pod numerami tel. 071 31 50 425, 071 31 590 80,
mailem: gci@twardogora.pl lub osobiœcie.

27 wrzeœnia br. odbêdzie siê w Bibliotece Publicznej
w Twardogórze spotkanie z pisark¹ dla dzieci Barbar¹ Gawryluk.
Pani Barbara mieszka i pracuje w Krakowie. Jest absolwentk¹ filologii
szwedzkiej na Uniwersytecie Jagielloñskim. Pracuje jako t³umacz, a tak¿e
dziennikarka w Radiu Kraków Ma³opolska, gdzie zajmuje siê informacj¹
i regionem. Od lat prowadzi równie¿ autorsk¹ audycjê p.t. „Ksi¹¿ka na
szóstkê” o literaturze dla dzieci i m³odzie¿y.
Barbara Gawryluk jest autork¹ 4 ksi¹¿ek dla dzieci: Przedszkolaki z ulicy
Morelowej, Kaktus, dobry pies, Kaktus, szukaj! i W Zielonej Dolinie.
Od wrzeœnia do koñca listopada Biblioteka Publiczna w Twardogórze
serdecznie zaprasza do ogl¹dania wystawy znanego oleœnickiego
fotografika Roberta Piêtki p.t. „Chrudim”.
Wystawa sk³ada siê z 11 fotografii przedstawiaj¹cych malownicze czeskie
miasteczko Chrudim; jego architekturê, mieszkañców i ciekawe zak¹tki.
Fotografie zosta³y wykonane za pomoc¹ obiektywu „rybie oko”
w kolorach sepii. To ju¿ trzecia wystawa pana Roberta goszcz¹ca
w murach biblioteki po „Portrecie Anny” (II-III 2004) i „O czym marz¹
dzieci...” (II-III 2006).
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Departament Polityki Socjalnej Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego Wydzia³ ds.
Wspó³pracy z Organizacjami Pozarz¹dowymi,
organizuje BEZP£ATNE szkolenia dla przedstawicieli
dolnoœl¹skich organizacji pozarz¹dowych, nt.:
„Jak skutecznie aplikowaæ o œrodki z Unii Europejskiej”
– zajêcia odbêd¹ siê we: Wroc³awiu – 21 wrzeœnia i 24
paŸdziernika, G³ogowie – 20 wrzeœnia, Miliczu – 6 i 7
paŸdziernika oraz K³odzku – 12 i 13 paŸdziernika.
„Rozliczanie projektów finansowanych z Unii
Europejskiej sprawozdawczoœæ i sposoby ksiêgowania” –
zajêcia odbêd¹ siê we: Wroc³awiu 22 – wrzeœnia i 25
paŸdziernika, K³odzku – 17 paŸdziernika, Jeleniej Górze –
19 paŸdziernika oraz Miliczu – 6 listopada.
„Ustawy o po¿ytku publicznym i o wolontariacie –
Procedury konkursowe (wype³nianie ofert na realizacje
zadañ zwi¹zanych z ubieganiem siê o œrodki publiczne,
rozliczanie dotacji, obowi¹zki sprawozdawcze
organizacji realizuj¹cej zadanie publiczne, wspó³praca
administracji z organizacjami pozarz¹dowymi - kszta³t
programu wspó³pracy.)” – zajêcia odbêd¹ siê we:
Wroc³awiu – 28 wrzeœnia i 6 paŸdziernika, K³odzku –
5 paŸdziernika oraz Miliczu – 20 paŸdziernika.
„Zamówienia publiczne w obszarze dzia³alnoœci
organizacji pozarz¹dowych” – zajêcia odbêd¹ siê we:
Wroc³awiu – 19 paŸdziernika i 6 listopada oraz G³ogowie –
20 paŸdziernika.
Szczegó³owe informacje nt. szkoleñ, a tak¿e mo¿liwoœci
zapisów na poszczególne tematy, dostêpne s¹ telefonicznie:
071 776 90 02, 071 776 90 95 lub poczt¹ elektroniczn¹:
marcin.nowakowski@dolnyslask.pl lub
agnieszka.rauk@dolnyslask.pl
Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa
w wybranych przez Pañstwa miejscowoœciach.

