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Ruszyła świetlica

15 lutego rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa w Goszczu.
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...na sport i rekreację

Wybrane zostały oferty na
realizację zadań publicznych w tym roku przez
podmioty prowadzące
działalność pożytku
publicznego.
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Ferie z GOSiR-em

STRZELNICA PRZY
HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ
W połowie stycznia została oddana do użytku profesjonalna strzelnica pneumatyczna.
Została wyposażona przez ﬁrmę Edwarda Woźnego „WOMASZ” z Karpicka k/Wolsztyna.
Za 49 934,60 zł zostały wykonane dziesięciometrowe transportery tarcz do strzelań, tory
jezdne, osłony i lada na pięć stanowisk strzeleckich. Zajęcia dydaktyczne dla młodzieży
prowadzi instruktor PZSS Ta�ana Berkowska. Obecnie dostępna jest broń długa, w najbliższym czasie zostaną zakupione pistolety pneumatyczne.

Podsumowanie działalności
Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji podczas tegorocznych ferii.
str. 7

PRZYPOMINAMY O TERMINACH
PŁATNOŚCI PODATKÓW:
do 15 MARCA rata podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego
do 31 MARCA opłata z tytułu
wieczystego użytkowania gruntów

Poprawiły się warunki pracy naszych policjantów

Rehabilitacja oﬁcjalnie otwarta

Zakład Rehabilitacji Leczniczej dysponuje najnowszym w Europie sprzętem. Dzięki niemu poddać się można
najrozmaitszym masażom, zabiegom
kinezyterapii, hydroterapii, presoterapii i innym.
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gwiazdy tegorocznych Dni Twardogóry

20 stycznia br. odbyło
się uroczyste otwarcie wyremontowanego komisariatu policji
w Twardogórze.
W uroczystości uczestniczyli między innymi
starosta Zbigniew Potyrała, burmistrz Jan
Dżugaj, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu Bogdan Zuba,
Komendant Powiatowy
Policji Dionizy Dyjak,
Komendant KP Henryk
Kisiel. Remont komisariatu wraz z wyposaże-

niem kosztował niemal
200 tysięcy złotych,
z czego 140 tysięcy
sﬁnansowała
gmina
Twardogóra. Pozostałe

koszty poniosło starostwo powiatowe w
Oleśnicy oraz komenda
wojewódzka policji we
Wrocławiu.

KRÓTKO I NA TEMAT
Symboliczny moment

W

ielkimi sukcesami polskich olimpijczyków zakończyły się Igrzyska Olimpijskie
w Vancouver. W tak medalowo zaakcentowanym przez naszych sportowców czasie, twardogórskie gimnazjum otrzymuje nazwę i sztandar
im. Polskich Olimpijczyków. Bardziej dogodnego terminu oraz lepszych wydarzeń sportowych
dla tego typu uroczystości nie można było sobie wymarzyć.
Gratuluję niesamowitej intuicji wszystkim pomysłodawcom
i organizatorom uroczystości nadania szkole im. Polskich Olimpijczyków. Szkole, której uczniowie i absolwenci rywalizują
przecież na najważniejszych w kraju imprezach sportowych,
zdobywając w swoich kategoriach wiekowych medale i uzyskując znakomite wyniki w konkurencjach lekkoatletycznych
i grach zespołowych. Zastanawiam się jednak, czy zbieg tych
kilku ważnych wydarzeń plus rozpoczęcie użytkowania sztucznie mrożonego lodowiska przy ul. Gdańskiej nie jest znakomitym momentem do wznowienia uprawiania przez naszych
uczniów sportów zimowych z zaangażowaniem porównywalnym do konkurencji dotychczas uprawianych. Propozycja taka
nasuwa się na podstawie mojej ponaddwumiesięcznej obserwacji funkcjonowania naszego lodowiska. Amatorzy jazdy na
łyżwach mają z niego uciechę od połowy grudnia do teraz. Na
tafli można było zauważyć wielu dorosłych, którzy powrócili
na lód po latach, przypominając sobie czasy, kiedy ten sport

dominował w Twardogórze. Widziałem całe rodziny, nie tylko
z Twardogóry, ale też z Milicza, Krośnic, Sośni, Odolanowa,
Oleśnicy, Sycowa, Bierutowa, a nawet Wrocławia. Największym dla mnie zaskoczeniem była bardzo dobra technicznie
jazda wielu młodych mieszkańców naszej gminy, którzy przecież do tej pory niewiele mieli okazji do nauki łyżwiarstwa na
terenie Twardogóry. Świadczy to o tym, że talentów i zwolenników jazdy na łyżwach wśród młodzieży nie brakuje. Szkoda,
że dotychczas mało zauważalne jest zainteresowanie tą dyscypliną sportu naszych wuefistów, na wzór niedoścignionych
trenerów Echa: Adama Kaźmierczyka Ryszarda Gnoińskiego.
Mamy znakomity potencjał wśród młodzieży, nowoczesne lodowisko, coraz większe doświadczenie w mrożeniu i utrzymaniu odpowiedniej jakości lodu - potrzebna jest tylko inicjatywa
i zaangażowanie do prowadzenia sekcji łyżwiarskich. Czy to
tak wiele? Na podium olimpijskim w Vancouver stanęła córka
twardogórskiej olimpijki z Insbrucka Janiny Korowickiej, Anni
Friesinger. Stanęła obok brązowych panczenistek z Polski. To
także niezwykle symboliczny moment do reaktywowania sportu łyżwiarskiego w Twardogórze.
Jan Bernacki
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogóra

Efekt wzorowej współpracy sąsiadów

Od lewej: burmistrz Oleśnicy Jan Bronś, prezes fundacji
Waldemar Mieszała, burmistrz Twardogóry Jan Dżugaj

Z

akład
Rehabilitacji
Leczniczej, który mieści się przy ul. Wielkopolskiej 11, oﬁcjalnie otwarto
15 lutego. Przedsięwzięcie
to narodziło się dzięki zaangażowaniu władz Twardogóry i oleśnickiej Fundacji
na Rzecz Proﬁlaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami
Postawy i Uszkodzeniami
Narządów Ruchu.
– To klasyczny przykład dobrej współpracy między sąsiadami, miastem Oleśnica
i gminą Twardogóra. Jak wi2

dać, jeśli jest dobry klimat,
to można góry przenosić
i realizować najróżniejsze
cele – podkreślił burmistrz
Jan Dżugaj, nie mając wątpliwości, że dzień 15 lutego
na długo pozostanie w pamięci mieszkańców Twardogóry. – Szczególnie tych,
którzy tak długo czekali na
możliwość rehabilitowania
się w swym mieście – dodał.
– To nie jest dla fundacji interes, ale dla nas najważniejsza jest pomoc ludziom – zapewnił Waldemar Mieszała,

prezes oleśnickiej Fundacji
na Rzecz Proﬁlaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami
Postawy i Uszkodzeniami
Narządów Ruchu, apelując
jednocześnie do pacjentów, aby byli wyrozumiali
i nie mieli pretensji o długie
kolejki, które z pewnością
utworzą się błyskawicznie.
– Jak jest palec, to się chce
rękę. My chcemy rękę, ale
na razie nas na nią nie stać
– dodał. Na poniedziałkową
uroczystość, oprócz władz
Twardogóry, Oleśnicy i powiatu, przybyli też przedstawiciele świata nauki, m.in.:
prof. Tadeusz Skolimowski
– kierownik zakładu kinezyterapii wrocławskiej AWF,
prof. Ewa Demczuk-Włodarczyk – prodziekan ds.
nauczania Wydziału Fizjoterapii tej samej uczelni oraz
dr Wincenty Śliwa ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki
Wrocławskiej.
Poradnia ma do dyspozycji
najnowszy w Europie sprzęt
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do ﬁzjoterapii, technologicznie nawet o wiele nowszy,
niż ten w Oleśnicy. Dzięki
niemu poddać się można
najrozmaitszym masażom,
zabiegom kinezyterapii, hydroterapii, presoterapii i innym.
– W związku z tym pozwolę
sobie życzyć, aby świadczone tu usługi były z pożytkiem dla wszystkich pacjentów – głos zabrał burmistrz
Oleśnicy Jan Bronś, gratulując tak pięknego i wspaniale
wyposażonego obiektu. Nie
zabrakło symbolicznego odsłonięcia tablicy fundacji,
poświęcenia pomieszczeń
zakładu, a także tradycyjnej
lampki szampana. Zabiegi
przy ul. Wielkopolskiej 11
wykonywane są już od 27
stycznia. Aby móc z nich
skorzystać należy zgłosić się
ze skierowaniem od lekarza
pierwszego kontaktu lub
specjalisty oraz z dowodem
ubezpieczenia zdrowotnego.
Świadczenia wykonywane są
bezpłatnie.
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PRZETARGI
Wykonawcy wybrani:

• Spośród 17 ofert przetargowych zostało wybrane konsorcjum „Michalski” z Leszna, które wybuduje salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7 w Twardogórze. Zaoferowana cena to 3 578 435,95 zł. Zgodnie
z umową firma ma rok na wybudowanie sali.
INWESTYCJE DOFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ
• Teren wzdłuż rzeki Skoryni w Twardogórze zaprojektuje
oraz zagospodaruje na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS z Przygodzic za
1 674 850,31 zł. W postępowaniu przetargowym złożono 6 ofert. Termin zakończenia prac budowlanych przewidziany jest na 15 października 2010 roku.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Chełstówku, Chełstowie, Drogoszowicach i Sosnówce będzie kosztowała gminę 7 179 048,59 zł. W Chełstówku kanalizację wykona
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego HYDROBUD Sp. J. Ireneusz Makaruś, Andrzej Rygiel z Księginic
k/Lubina za 1 829 659,56 zł, w Sosnówce konsorcjum
firm: Zakład Górniczy HYDROWIERT Fitzner Ludmira

Trwają procedury przetargowe dotyczące:
•
•
•
•
•
•
•

przebudowy ulicy Długiej i Gdańskiej w Twardogórze,
przebudowy ulicy Sportowej wraz z infrastrukturą,
przebudowy ulicy Okrężnej w Twardogórze,
przebudowy drogi relacji Gola Wielka – Chełstów,
przebudowy chodników przy ulicy Róż i Tulipanów,
przebudowy chodników przy ulicy Plac Piastów,
wykonania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych oraz dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Twardogóra,

Ruszyła świetlica

15 lutego rozpoczęła działalność świetlica środowiskowa w Goszczu przy
ulicy Rynek 2. Zajęcia prowadzi Pani Ewa Głąb od
poniedziałku do czwartku w godzinach od 16.00
do 18.00. Świetlica została wyposażona dzięki realizacji projektu „Urządzenie
centrum wsi”, które obejmowało również budowę
chodników i parkingu. Na
inwestycję Biblioteka Pu-

Projekt współﬁnansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

• nadzoru inwestorskiego nad budową sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Św. Jadwigi 7,
• nadzoru i badań archeologicznych oraz nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Chełstówku, Chełstowie, Drogoszowicach i Sosnówce,
• nadzoru i badań archeologicznych oraz nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Sądrożycach i Drogoszowicach,
• budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sądrożyce i Drogoszowice.

Z XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ

bliczna w Twardogórze
uzyskała doﬁnansowanie
w kwocie 66 902 zł z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 2013 - działanie „Odnowa
i Rozwój Wsi”. W ramach
projektu zostały zakupione
meble do sali głównej i zaplecza kuchennego, sprzęt
AGD i RTV, powstała pracownia komputerowa, kącik malucha oraz zakupiono ławki przed świetlicę.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
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i Waldemar z Milicza oraz Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii EKO – INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Ostrowa
Wielkopolskiego za 594 987,97 zł, a w Drogoszowicach
i Chełstowie Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe HYDROMONT inż. Jan Olszewski z Opola za
4 754 401,06 zł. Czas realizacji wynosi 10 miesięcy od
dnia podpisania umowy.

Podczas ostatniej styczniowej sesji Rady Miejskiej w Twardogórze radni, zgodnie z tradycją, wysłuchali sprawozdania
z pracy burmistrza, przyjęli też do wiadomości informacje w
sprawie średniego wynagrodzenia nauczycieli w gminie za
2009 rok, które w drugim półroczu 2009 roku kształtowało się następująco: stażysta 2 286,75 zł, nauczyciel kontraktowy 2 538,29 zł, mianowany 3 292,92 zł, dyplomowany
4 207,62 zł. Gmina dopłaci do wynagrodzeń 8 nauczycieli
stażystów 3 338,32 zł. Przedstawiony został także harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży na tegoroczne ferie oraz
podjęto kilka ważnych uchwał dotyczących m.in.:
▪ zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Gminnego Programu Proﬁlaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomani w ten sposób, że w harmonogramie realizacji zadań dodano Świetlicę Środowiskową w Nowej Wsi Goszczańskiej;
▪ zmian budżetu i w budżecie na 2010 rok. O 15 tys. zł
zmniejszono środki z przeznaczeniem na zagospodarowanie na cele rekreacyjno-wypoczynkowe terenu wzdłuż rzeki
Skoryni w Twardogórze, natomiast o 12 tys. zł zmniejszono środki w rezerwie ogólnej budżetu. O 15 tys. zł większe zaś będą środki na zakup i wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych w SZP ZOZ w Twardogórze
i o 12 tys. zł większe na prowadzenie audytu wewnętrznego
w gminie;
▪ zmian uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2015;
▪ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 351/2, AM-1 położonej
w obrębie Drogoszowic.
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Nie wypalaj traw!

Każdego roku, szczególnie w okresie wiosennym,
wzrasta liczba pożarów,
które są wynikiem bezmyślności ludzi wypalających trawę w obrębie
gruntów rolnych, nieużytków, rowów, zadrzewień,
a często w pobliżu lasów. Przypominamy, że
są to działania niezgodne
z prawem, szkodliwe dla
środowiska naturalnego
i jakości gleb. Stanowią
również zagrożenie dla życia i mienia ludzkiego.
Pamiętaj! Wypalanie traw
jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny
lub więzienia. Ponadto
właścicielowi
gruntów
ornych wypalającemu roślinność grozi wstrzymanie unijnych dopłat bezpośrednich.

Interweniuj, gdy
widzisz, że sąsiad
spala odpady!
Zgłoszenia telefoniczne:
71 399 22 00 (pn - pt od
7.30 do 15.30); 71 399
22 38 (39); 601 056 130
lub osobiście w urzędzie;
Komisariat Policji – tel. 71
315 89 97.

RTG i laboratorium na piątkę
Dyrekcja
SZPZOZ
w Twardogórze, pragnie
poinformować pacjentów,
że w drugim półroczu 2009
roku zleciła wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG. Ocena aparatu
podstawowego i zębowego
wypadła bardzo dobrze. Nasze aparaty pod względem
bezpieczeństwa jak i jakości
wykonywanych zdjęć są na
bardzo wysokim poziomie.
Aparaty do badań anali-

tycznych w laboratorium
również posiadają aktualne paszporty techniczne,
a okresowe kontrole badań
(raz na kwartał) przeprowadzane przez Centralny
Ośrodek Badań Jakości w
Diagnostyce Laboratoryjnej
w Łodzi mają ocenę bardzo
dobrą. Wykonujemy również badania bez skierowań
za odpłatnością. Informacja
w laboratorium lub w rejestracji.

Wypoczywali i trenowali u nas
W styczniu i lutym w obiektach Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Twardogórze wypoczywały i trenowały następujące grupy sportowe: Młodzieżowa
Reprezentacja Polski Mężczyzn w Piłce Ręcznej
z Warszawy, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań (sekcja koszykówki), Klub Piłkarski „Victoria” Ostrzeszów, WKS „Śląsk” (sekcja koszykówki),
MKS MOS Wrocław (sekcja siatkówki), Dolnośląski
Związek Kolarski Wrocław. Dzięki środkom ﬁnansowym uzyskanym za organizację zgrupowań sportowych nowy obiekt w Moszycach został doposażony
w meble i pościel.

Badania USG, w ośrodku
zdrowia przy ulicy Waryńskiego 10 w Twardogórze, wykonywane są
we wtorki i czwartki po
uprzedniej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

USG jamy brzusznej, ze
skierowaniem wystawionym przez lekarza SZPZOZ
w Twardogórze, jest bezpłatne. USG ginekologiczne, wykonywane podczas
wizyty, także nie podlega
opłacie. Pozostałe badania są odpłatne. Badanie
dopplerowskie wykonywane jest w cenie 40 – 50
zł. Zapraszamy na badania
ultrasonograﬁczne, oprócz
USG stawów biodrowych
noworodków.

Urząd Stanu Cywilnego informuje
Pary małżeńskie, które w 2010 roku będą obchodziły jubileusze 50-lecia pożycia małżeńskiego mogą składać do Urzędu Stanu Cywilnego w Twardogórze wnioski o nadanie medali za
długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu jubilatów wniosek może złożyć najbliższa rodzina.
Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. 71 399 22 49.

Podzielono pieniądze na sport i rekreację
Wybrane zostały oferty na realizację
zadań publicznych w tym roku przez
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Na zagospodaro-

wanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
szkolnej w formie zajęć sportowych w
kategorii wiekowej do 19 lat w zakresie piłki nożnej komisja konkursowa
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wybrała ofertę Gminnego Klubu Sportowego „Lotnik” Twardogóra, któremu
przyznała dotację w kwocie 48 000 zł
(czterem grupom wiekowym: do 11,
13, 15, 19 lat). Miejscowości Goszcz nie
udzielono dotacji, gdyż złożona oferta
nie była zgodna z treścią ogłoszenia, natomiast Grabowno Wielkie nie złożyło
żadnej oferty.
W zakresie piłki siatkowej wybrano
ofertę Międzyszkolnego Ludowego
Klubu Sportowego „Echo” Twardogóra,
któremu przyznano 20 000 zł; w zakresie
lekkoatletyki – MLKS „Echo” Twardogóra (22 000 zł); w zakresie orienteeringu – MLKS „Echo” Twardogóra (10 000
zł); w zakresie strzelectwa sportowego
– Klub Strzelecki „Feniks” (8 900 zł).
Oferty wybrane przez komisję konkursową na szkolenia w dyscyplinach sportowych w klubach i ogniskach sportowych dla dorosłych mieszkańców
Twardogórski Informator Samorządowy

miasta i gminy Twardogóra:
- piłka nożna w Twardogórze: GKS
„Lotnik” (18 000 zł); - piłka nożna
w Goszczu: KS „Wiwa” Goszcz (18 000
zł); - piłka nożna w Grabownie Wielkim: nie przyznano dotacji, gdyż złożona oferta nie była zgodna z treścią
ogłoszenia. Mimo wezwania do uzupełnienia oferty, klub nie dostarczył
wymaganych informacji; - piłka nożna
w Chełstowie: nie została złożona żadna oferta. Prezes klubu poinformował
o zaprzestaniu prowadzenia działalności w zakresie piłki nożnej w tej miejscowości.
Na przygotowanie w Twardogórze imprez o charakterze teatralno-kulturalnym nie przyznano dotacji, ponieważ
złożona oferta nie była zgodna z treścią
ogłoszenia - brak rejestracji stowarzyszenia. W tym zakresie zostanie ogłoszony nowy konkurs ofert.
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Kontrole w urzędzie
W styczniu br. została przeprowadzona kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
tj. z prawa o aktach stanu cywilnego, o zmianie imienia
i nazwiska, o ewidencji ludności i dowodów osobistych
oraz o powszechnym obowiązku obrony RP. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Urzędu Wojewódzkiego

we Wrocławiu. Nie stwierdzono
nieprawidłowości
w realizacji powyższych zadań. Od 26 lutego do 2 marca skontrolowana została
realizacja projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:
Chełstów, Chełstówek, Sosnówka i Drogoszowice w
gminie Twardogóra”. Tym
razem kontrolowali pracow-

nicy Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we
Wrocławiu. Natomiast na
przełomie marca i kwietnia
gminę będzie kontrolowała wrocławska Regionalna
Izba Obrachunkowa. Zostanie przeprowadzona kompleksowa kontrola w zakresie gospodarki ﬁnansowej
i zamówień publicznych
w latach 2007 - 2009.

Boiska
ORLIK
przy ul. Sportowej czynne:

Z ceramiką za pan brat
W czasie ferii zimowych
dział dla dzieci Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy
w Twardogórze przygotował dla najmłodszych zajęcia plastyczne. 9 lutego
stażystki Małgorzata Pawlik
i Marlena Krystek przygotowały zajęcia z farbami witrażowymi i malowankami.
Dzieci mogły samodzielnie
wykonać dla siebie witraże na okno i pokolorować
wcześniej
przygotowane
przez dziewczęta rysunki. Trzy dni później zajęcia
z ceramiki poprowadziła
plastyczka Joanna Chomiuk,
która najpierw bawiła dzieci zajęciami integrującymi,
aby lepiej się mogły poznać,

a później opowiedziała im
o glinie i roli, jaką odegrała
ona w dziejach człowieka.
Następnie wszyscy zabrali
się za lepienie: mis, talerzy,
pater, tac, kotów, piesków,
koników, aniołków, serduszek itp., które przez tydzień

będą się suszyć na wolnym
powietrzu, a potem zostaną
przez panią Joasię wypalone
w specjalnym piecu do
wypału ceramiki. Zajęcia ceramiczne sﬁnansował Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra.

Najmłodsi poznali sztukę formowania gliny

marzec:
pn-pt: 14-20
sob.: 12-18
ndz.: 10-12, 13-16
kwiecień:
pn-pt: 16-20
sob.: 13-19
ndz.: 10-12, 13-16

zajęcia z instruktorem
W marcu br. na terenie miasta
i gminy Twardogóra zostaną
przeprowadzone cięcia zupełne oraz sanitarne w zadrzewieniu. Zabiegom ulegną drzewa
zgłaszane przez mieszkańców
gminy oraz wskazane przez pracowników UMiG Twardogóra.
Drzewa podlegające usunięciu
są w większości chore, w stanie
posuszu powyżej 50 procent
lub zlokalizowane w pobliżu
obiektów budowlanych. Drzewa
przeznaczone do redukcji korony zazwyczaj rosną zbyt blisko
zabudowań lub linii energetycznych. Przeprowadzone cięcia
pozwolą zminimalizować ewentualne zagrożenie jakie stwarzają przedmiotowe drzewa. Na
terenie miasta Twardogóra są
przeznaczone do usunięcia 33
drzewa, a do zabiegów pielęgnacyjnych 62. Na terenie gminy, odpowiednio 12 i 4.

z życia twardogórskich szkół...

Matematyczne asy

Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas
IV - VI odbył się 26 lutego w Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim.
Doroczne zmagania przygotowała Joanna Syndoman,
a nagrody ufundował burmistrz. Każdą ze szkół reprezentowała 3-osobowa drużyna. SP 1: Katarzyna Pękala,
Michał Nowak, Michał Kuc;
SP 2: Martyna Urbaniak,
Aleksandra Gąsior, Adrian
Wilk, a gospodarzy: Aleksandra Burdek, Michał Rogala i Michał Walaszczyk.
Uczniowie przez godzinę rozwiązywali zadania o
wysokim stopniu trudności.
nr 2 (105)

Jury w składzie: Małgorzata
Dryka, Barbara Kałańdziak
oraz Joanna Syndoman miało trudne zadanie. Po pierwszym etapie nie udało się
wyłonić wszystkich zwycięzców. Dwoje uczniów z tą
samą liczbą punktów stanęło
do walki o II i III miejsce. Po
drugim etapie okazało się, że
I miejsce zajął Michał Kuc,
II - Katarzyna Pękala, III
- Michał Nowak. Nagrody
wręczał wiceburmistrz Jan
Bernacki, który pogratulował wspaniałych wyników
i życzył wszystkim dalszych
znamienitych sukcesów. Nagrodą dla zwycięzców były
interesujące gry biznesowe -

Monopoly Świat, Monopoly
City, Monopoly Tu i Teraz,
a dla wszystkich uczestników gra planszowa Biznes
po Europejsku. Na zakończe-
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nie dyrektor szkoły Renata
Szmajek podziękowała nauczycielom za przygotowanie uczniów, a burmistrzowi
za patronat nad konkursem.

Laureaci konkursu
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Raz się żyje, zakręćmy walczyka ten raz

Dokarmiali zwierzynę

SP Goszcz
„BYŁ RAZ BAL NA 100 PAR”
– można tak powiedzieć
o zabawie karnawałowej, która odbyła się w goszczańskiej
szkole podstawowej na zakończenie I semestru nauki.

odbył się również w publicznym przedszkolu. Dzieci z niecierpliwością na niego czekały, gdyż każde chciało choć na
chwilę przywdziać niezwykły
strój i wcielić się w wymarzoną postać z bajki.
Karnawałowy bal przebierańców jest tym, co
dzieci lubią najbardziej.
Wszystkie przedszkolaki już od rana były pod-

SP2
Imprezę rozpoczęto polonezem w wykonaniu uczniów
klas 0-III, a następnie dzieci z
klasy III zatańczyły walczyka
do znanej piosenki Jerzego
Połomskiego. W rytm znanych przebojów na parkiecie
SP1
ekscytowane czekającą ich zabawą. Zaraz
po śniadaniu założyły
swoje stroje balowe
i zamieniły się w króSP Grabowno Wielkie lewny, wróżki, biedronki, kowboje, batmabawili się rycerze, czarownice, nów, piratów, skrzatów i inne
królewny, piraci, muszkietero- postacie. Rozpoznać je było
wie i inne bajkowe postacie. bardzo trudno. Jak co roku
W przerwach tancerze delek- podczas balu, zostały wykotowali się przygotowanymi nane pamiątkowe zdjęcia,
przez rodziców łakociami.
które pięknie uwieczniły wy*
marzony strój i minkę każdego
KSIĘŻNICZKI, WROŻKI, BIE� przedszkolaka. Szkoda, że naDRONKI... Bal karnawałowy stępny bal dopiero za rok...

Miejskie Przedszkole
nr 2 (105)

Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goszczu, wspólnie z myśliwymi
z koła łowieckiego „Tropowiec”,
uczestniczyła
w zimowym dokarmianiu
zwierząt żyjących w naszych lasach i na polach.
Tegoroczna aura – bardzo
niskie temperatury, gruba
warstwa śniegu pokrytego
dodatkowo lodem – stwarza duże problemy, nie tylko ptakom, lecz i znacznie większym i silniejszym
zwierzętom, nawet dzikom
i jeleniom. Pomoc udzielana przez ludzi jest w takim
okresie niezbędna. Grupa
uczniów i myśliwych dostarczyła do wyznaczonych
w tym celu miejsc – paśników, pasów zaporowych,
posypów i lizawek całą
przyczepę „przysmaków” –
ziarno różnych zbóż, wiązki
Gimnazjalna drużyna piłki nożnej wygrała Halowy
Turniej Walentynkowy Piłki Nożnej, który odbył się
w niedzielę, 14 lutego br.
w Oleśnicy. W składzie

kolb kukurydzy, siano i kostki soli pastewnej. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać napotykane w lasach i
na polach tropy i ślady dzików, saren, jeleni, danieli, zajęcy, lisów i bażantów.
Po powrocie do szkoły przeprowadzono z uczniami klasy piątej i szóstej pogadanki, w których wykorzystano
m.in. doświadczenia zdobyte przez uczestników „małej wyprawy” oraz zdjęcia
wykonane w trakcie dokarmiania. Uczniowie dowiedzieli się więcej o całorocznej działalności myśliwych
i służby leśnej, poznali ich
działania hodowlane, a także nauczyli się, jak i kiedy
możemy pomagać zwierzętom żyjącym w naszym najbliższym otoczeniu. Były
to pouczające i pożyteczne
lekcje przyrody.
zwycięskiej drużyny znaleźli się Bartłomiej Mularczyk, Krystian Makowiczuk, Michał Lotka, Kamil
Leszczyński, Patryk Wieczorek i Marek Gębura.

Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa
Miejskie przedszkole zaprasza na imprezę sportową,
która odbędzie się w dniu 6 marca 2010 r. (sobota)
o godz. 10.00 w hali sportowo-widowiskowej przy
ulicy Wrocławskiej 39. W zmaganiach sportowych wezmą udział dzieci z trzech przedszkoli z Sycowa oraz
przedszkola z Międzyborza i z Twardogóry.
Miejskie Przedszkole z Oddziałem Małego Dziecka
w Twardogórze zawiadamia Rodziców, że od 1 marca
do 15 kwietnia, trwają zapisy do przedszkola na rok
szkolny 2010/2011. Karty zgłoszenia można odbierać
w sekretariacie przedszkola lub pobrać ze strony internetowej przedszkola: www.przedszkole.twardogora.pl
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Mali łyżwiarze z opiekunkami
► Lodowisko tętniło życiem

Od 1 do 14 lutego w godzinach od 10
do 13 dzieci i młodzież z Twardogóry
oraz okolic mogły bezpłatnie jeździć na
lodowisku, z którego łącznie skorzystało w tym czasie 1036 osób.
► Pluskanie w basenie

10 lutego zorganizowany został wyjazd
na basen do „Atolu” w Oleśnicy. Z wyjazdu skorzystało 31 osób, w tym dzieci, które uczestniczyły w zajęciach stałych w byłej harcówce.
► Do kina i na ﬁlm

5 lutego zorganizowany został wyjazd
do kina „Cinema City” we Wrocławiu na animowany ﬁlm „Księżniczka
i Żaba”. Uczestników wyjazdu było 27.
► Turnieje piłki nożnej

2 lutego, o godz. 10.30, w sali sportowej w Goszczu odbył się turniej piłki
nożnej dla młodzieży z tej miejscowości. W turnieju wzięły udział 3 drużyny
po 5 osób.
Tydzień później o tej samej godzinie, ale w sali sportowej w Grabownie
Wielkim odbył się kolejny młodzieżowy turniej piłkarski, w którym wystartowało siedem 5-osobowych drużyn.
Zwycięzcom rozdano nagrody w postaci kubków, rakietek do tenisa stołowego oraz paletek do badmintona. Do obu
turniejów zgłosiło się 50 uczestników.
- W Twardogórze młodzież grała w
„nogę” 6 lutego w hali przy ul. Wro-

cławskiej. O prymat najlepszej walczyło pięć 6-osobowych ekip, w sumie 30
zawodników. Nagrodzone zostały trzy
pierwsze miejsca.
► Zabawy z tańcem, aerobik

oraz gry sportowe

- W drugim tygodniu ferii w świetlicy środowiskowej przeprowadzono
zabawy z tańcem oraz zajęcia aerobiku. Brały w nich udział dzieci, które w
tym czasie uczestniczyły w zajęciach
stałych w byłej harcówce oraz dzieci i młodzież z Twardogóry. Ogółem
uczestników było 27.
- Od poniedziałku do piątku od godz.
13 do 16 GOSiR udostępniał małą salę
gimnastyczną w Twardogórze, gdzie
pod okiem instruktora nasi mali mieszkańcy mogli doskonalić swe umiejętności w grze w piłkę nożną, badmintona,

łe dla dzieci ze szkół podstawowych
z Twardogóry i okolic. Trwały od 8 do
12 lutego, od godz. 9 do 15. Podczas zajęć dzieci bawiły się i próbowały swych
sił w grach edukacyjnych, grały w tenisa stołowego i bilard, oglądały edukacyjne ﬁlmy animowane, samodzielnie
wykonywały różną techniką prace plastyczne, uczestniczyły w zajęciach tanecznych pt. „Zabawy z tańcem”, które
prowadziła Irena Holovach. Korzystały
także ze sceny teatralnej, która mieści
się w klubie „Wyskocz z kapci”. Dzieci
samodzielnie również „kuchcikowały”,
czyli robiły śniadania oraz różne smakołyki. Zajęcia z proﬁlaktyki prowadził
Jerzy Chrzan. W zajęciach brało udział
19 osób.
► Walentynkowe zmagania

W walentynki zorganizowany został
Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Dyrektora GOSiR-u. W imprezie wzięło udział10 drużyn z całej Pol-

ski. Podzielono je na dwie kategorie:
open oraz młodziczki. W pierwszej
zwyciężyła UKS Jedynka Kluczbork
przed UKŻPS Kościan i MMKS Gaudią Trzebnica. Pierwsze miejsce wśród
młodziczek wywalczyła Gaudia, drugie
MKS MOS Wrocław, a trzecie MGLKS
Sobieski Oława.
► Wielki ﬁnał

tenisa stołowego oraz ziemnego. Swoje
pasje rozwijało około 40 osób.
► Pod siatką

4 lutego od godz. 13 do 16 w małej sali
gimnastycznej w Twardogórze rozegrane zostały rozgrywki trójek w piłkę siatkową. Wzięło w nich udział 9
zespołów, które zostały podzielone na
dwie grupy. Tydzień później rozegrany
został ﬁnał. W całym turnieju wzięło
udział 27 osób.
► Zajęcia stałe

W świetlicy środowiskowej GOSiR
zorganizował tygodniowe zajęcia sta-

- 21 lutego w hali sportowo-widowiskowej odbył się ﬁnał rozgrywek piłkarskich, które trwały od grudnia do stycznia tego roku. Wzięło w nich udział 9
drużyn, z których w ﬁnale I miejsce zajęła Barcelona, II – Mar-Tel Syców, III
– KS. Skorynia, IV – Goszcz. Najlepsi
otrzymali puchary oraz medale ufundowane przez GOSiR.
- W tym samym dniu, także przy ul.
Wrocławskiej, odbyły się mistrzostwa
Twardogóry w halowej piłce nożnej
klas czwartych. Najlepszy okazał się
Goszcz, który wyprzedził Twardogórę,
Sośnie i Cieszyn. Triumfatorom wręczono medale oraz statuetki.

Rysowały swoją planetę

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
OPŁATY ZA WYNAJEM OBIEKTÓW
Hala sportowo-widowiskowa przy ul. Wrocławskiej (zł/godz.)

Spotkanie z plastykiem i
graﬁkiem Piotrem Rychelem, który jest twórcą ilustracji m.in. do cyklu książek o przygodach detektywa
Pozytywki Grzegorza Kasdepki, odbyło się 17 lutego
w naszej bibliotece. Do placówki przybyli czwartoklasiści z SP 1, z wychowawczynią Justyną Kalką. Pan Piotr
opowiadał o swoim zawodzie i pokazywał na dużych

Boisko główne
z zapleczem

64 zł (sektor 32 zł)

43 zł

Osoby, instytucje
wynajmujące halę w
okresie nie krótszym niż
8 miesięcy (cała hala)
Kluby sportowe

53 zł (sektor 27 zł)

–

43 zł
–

22 zł
22 zł

32 zł
160 zł

22 zł
130 zł

Zajęcia indywidualne
tenis ziemny/kometka
Szkoły ponadgimnazjalne

Uczestnicy spotkania

planszach ilustracje do książek, które stworzył. Później
czytał zagadki o zwierzętach
i wspólnie z dziećmi tworzył do nich ilustracje. Najciekawsza część zajęć była
wtedy, gdy na rozciągniętym przez stoły pasie papieru dzieci miały narysować
swoją planetę. Po spotkaniu
plastyk chętnie podpisywał
dzieciom książki, do których
stworzył ilustracje.

ANI MRU-MRU
18 kwietnia 2010
godzina 17.00

hala sportowo-widowiskowa
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
Bilety w cenie 35 zł do nabycia
od 8 marca w sekretariacie GOSiR.

Sala sportowa przy
ul. Wrocławskiej
(zł/godz.)

Na cele rekreacyjne,
kulturalne
Inne cele

244 zł (do 5 godzin)
150 zł (do 5 godzin)
185 zł (powyżej 5)
122 zł (powyżej 5)
Zajęcia sportowe dla dzieci
BEZPŁATNIE
i młodzieży organizowane

(rozłożenie mat zabezpieczających parkiet, ustawienie krzeseł)

przez przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja,
kluby sportowe oraz GOSiR

Hotele przy hali sportowo-widowiskowej oraz przy świetlicy w Moszycach

55 zł/os. (2-6 dób 43 zł)
43 zł/os. (2-6 dób 33 zł)

1 doba (pokój z łazienką)
1 doba (pokój ze wspólną łazienką)

- powyżej 6 dób - 43 zł/os. (pokój z łazienką); 30 zł/os. (wspólna łazienka)
- grupy sportowe zoorganizowane przy korzystaniu z noclegu
oraz obiektów sportowych - nie mniej niż 30 zł/os.
Sauna (przy hali)

25 zł

Wejście jednorazowe dla maks. 6 osób
Wanna z hydromasażem

15 zł

Jednorazowe napełnienie wanny – maks. do 3 osób
Sale do aerobiku (przy hali sportowo-widowiskowej)

18 zł (nowa na dole)

12 zł (stara na górze)

Harcówka, ul. Jagiełły

244 zł (pierwsze 10 godzin; każda następna 16 zł)
Sala w Świetlicy w Moszycach

Marzec z GOSiR-em
• 13.03, g. 10:00, hala sportowo-widowiskowa (ul. Wrocławska 39) - Memoriał Jana Kuliga - turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w ramach spartakiady TKKF
• 13.03, g. 10:00, świetlica środowiskowa „Harcówka” (ul. Jagiełły 10) - Turniej Szachowy. Zapisy: instruktorzy.gosir@gmail.com, tel. 71 31 59 910 lub osobiście w biurze instruktorów sportu i rekreacji przy hali sportowo - widowiskowej.
• 13.03 - 14.03 - Puchar Przedwiośnia - Nocny Bieg na orientację (Chełstów). Szczegółowe informacje: www.esc.artemis.wroclaw.pl
• 14.03, g. 14:00, hala sportowo-widowiskowa (ul. Wrocławska 39) - Turniej Halowej Piłki Nożnej „Sprawni po 20-stce”
Zespoły max. 10-cio osobowe - zapisy do 06.03.2010r. w biurze instruktorów lub telefonicznie: 697 849 803
• 23.03, g. 10:00, świetlica środowiskowa „Harcówka” (ul.
Jagiełły 10) - Kabaret „Bzik” Motywem przewodnim będzie
„Wiosna”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy.
• 27.03, g. 15:00, hala sportowo-widowiskowa (ul. Wrocławska 39) - Turniej Halowej Piłki Nożnej „Sprawni po 30-stce”
Zapisy do 20.03.2010r.
• 28.03 - Mistrzostwa Twardogóry w narciarstwie alpejskim
w Lądku Zdroju. Wpisowe 80 zł (przejazd, ubezpieczenie
i posiłek). Zapisy: instruktorzy.gosir@gmail.com, tel. 71 31
59 910 lub osobiście w biurze instruktorów sportu i rekreacji
przy hali sportowo - widowiskowej.

250 zł (do 5 godzin)
450 zł (do 15 godzin każda następna 50 zł)
750 zł (do 25 godzin każda następna 40 zł)
1150 zł (do 50 godzin każda następna 30 zł)
1450 zł (pow. 50 godzin każda następna 16 zł)
Sala w budynku GOSiR, ul. 1-go Maja

75 zł/godz.; 120 zł/2 godz.;
240 zł/ 3-5 godz.; 366 zł/ 6-9 godz.

Pokazy

Lodowisko

Korty tenisowe

Aerobik

–

43 zł

25 zł

Karnet ulgowy

3 x w tyg.

Siłownia

25 zł

3 x w tyg.

48 zł

5 x w tyg.

–

Karnet normalny

86 zł

35 zł

3 x w tyg.

35 zł

3 x w tyg.

60 zł

5 x w tyg.
Bilet ulgowy
Bilet normalny

2 zł / godz.
4 zł / godz.

LODOWISKO CZYNNE:
• wt-pt - 17.00 - 21.00
• sb-nd - 16.00 - 21.00

(ostatnie wejście godz.20.00)

• wyp. łyżew - 6 zł/1h

3 zł
5 zł

3 zł
5 zł

3 zł
5 zł

Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne
prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy na
lodowisku nie zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowej przerwy technicznej.
Tel: 603 133 654 lub 669 212 451.

GMINNE CENTRUM INFORMACJI

ul. Ratuszowa 13a, 56-416 Twardogóra, czynne od
pn-pt w godz. 9:00-12:00 i 15:30-16:30, sob. 11:00-13:00, tel. 71 315 04 25, gci@twardogora.pl

