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IX sesja Rady Miejskiej

Zmiany w budżecie oraz emisja obligacji to główne tematy
ostatniej sesji
str. 2

Dni Twardogóry

Program tegorocznych
obchodów

str. 4

Wakacje z GOSiRem

Nowa sala gimnastyczna

Świat idzie do przodu, Twardogóra też. Dowodem na to jest historyczne wydarzenie
datowane na 14.06.2011. Właśnie w tym dniu została oddana do użytkowania sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów.
str. 3

Program wakacyjnych imprez
organizowanych przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji

str. 7

Koniec roku szkolnego

Burmistrz nagrodził wyróżniających się uczniów i ich
str. 8
nauczycieli

WYBORY ZAKOŃCZONE

10 czerwca zakończyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Na 18 sołectw, siedem ma
nowych sołtysów.
str. 6
Trwa budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymiana
przyłączy wodociągowych oraz
budowa drogi i chodników w
Moszycach. Wykonano już odcinek kanalizacji sanitarnej i deszczowej od ulicy Sportowej, przez
drogę wojewódzką 448, aż do
głównego skrzyżowania w Moszycach. Apelujemy do kierowców o cierpliwość i rozwagę. Prace budowalne powodują znaczne
utrudnienia w ruchu, jednak
staramy się, aby droga cały czas
była przejezdna. Po pozytywnych
odbiorach instalacji sanitarnej –
próbach szczelności rozpoczną
się prace drogowe, począwszy
od ulicy Sportowej. Inwestycja
realizowana przez firmę Gembiak – Mikstacki z Krotoszyna za
3 818 843,22 zł powinna zakończyć się w październiku.

Prace przy budowie chodników
w Sądrożycach
przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonany
został pierwszy odcinek
po prawej stronie, jadąc
z kierunku od Drogoszowic,
o długości około 300 metrów. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe Tomasz Oziębły z Namysłowa
buduje chodnik za 425 056
zł. Apelujemy do kierowców
o zachowanie ostrożności
i dostosowanie prędkości
do istniejących warunków
na tak ruchliwej drodze
powiatowej. Przewidywany
termin zakończenia inwestycji to sierpień 2011 r.

Z IX SESJI RADY MIEJSKIEJ
IX Sesja Rady Miejskiej w
Twardogórze odbyła się 15
czerwca. Przed podjęciem
uchwał burmistrz poinformował o wynikach wyborów sołtysów oraz rad
sołeckich. Wyjaśnił też, dlaczego nie została wybrana
rada sołecka w Grabownie
Wielkim. – Z powodu braku kworum – oświadczył. –
Tuż po wyborze sołtysa zebranie opuściło większość
jego uczestników i nie można było podejmować prawomocnych decyzji – dodał Jan Dżugaj.
Zmiany budżetu
i w budżecie na 2011
Dochody i wydatki zwiększono o 80 000 zł. Dochody
do kwoty 37 704 215,46 zł,

►

natomiast wydatki do kwoty 42 804 374,46 zł.
Obligacje
komunalne
Gmina Twardogóra wyemituje 400 obligacji komunalnych o wartości nominalnej 10 000 zł każda, przy
czym maksymalna wartość
nominalna programu emisji obligacji komunalnych
nie przekroczy kwoty 4 000
000 zł. Emitowane obligacje będą obligacjami na
okaziciela. Ich emisja zostanie dokonana w trybie
oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie większej
niż 99 inwestorów. Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone i nie będą po-

►

siadały formy dokumentu.
Wierzytelności wynikające
z emitowania obligacji będą
zabezpieczone w formie
weksla własnego in blanco.
Celem emisji obligacji jest
pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie
wydatków inwestycyjnych
i remontowych w latach
2011-2013. Obligacje zostaną wyemitowane w czterech seriach: 1. Seria A na
kwotę 1 000 000 zł, nie później niż w dniu 31.10.2011
r.; 2. Seria B na kwotę 1
000 000 zł, nie później niż
w dniu 31.10.2011 r.; 3. Seria C na kwotę 1 000 000
zł, nie później niż w dniu
31.10.2011 r.; 4. Seria D na
kwotę 1 000 000 zł, nie póź-

INWESTYCJE
● Dokonany został odbiór końcowy Centrum Inicjatyw Wiejskich
w Chełstowie. W przebudowanym
budynku byłej szkoły powstała sala
bankietowa o powierzchni 106
mkw. na ok. 50 osób, 10 pokojów
1 – 6 osobowych (31 miejsc), w tym
4 pokoje o podwyższonym standardzie z łazienkami oraz dobrze rozwinięty węzeł kuchenno-sanitarny.
Zaplecze kuchenne połączone jest
z salą windą towarową. Wyremontowane zostało również pomieszczenie wioski internetowej i siłowni, gdzie także wykonano zaplecze
sanitarne. Obiekt jest w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych (podjazd, dźwig osobowy, sanitariaty). Wyremontowany został
również budynek gospodarczy:
wymieniono elewację, okna, drzwi
oraz dach z częścią konstrukcji. Uroczyste przekazanie do użytkowania
odbędzie się w najbliższym czasie.
Koszt przebudowy to 1 160 000 zł.

INWESTYCJE

● 10 czerwca odbył się odbiór końcowy kanalizacji w Drogoszowicach
i Chełstowie. W ramach zadania
wybudowano sieć grawitacyjną
z przyłączami o łącznej długości
prawie 8 km. Budowa kosztowała 4 777 772,35 zł, z czego kwota
3 535 073,76 zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Mieszkańcy
wkrótce będą mogli podłączyć się
do kanalizacji. Zanim to jednak nastąpi muszą zakończyć się czynności
odbiorcze kanalizacji w Sądrożycach
i pozostałej części Drogoszowic,
gdyż tam występują przepompownie kierujące ścieki do oczyszczalni
miejskiej w Twardogórze.
● Po wykonaniu nawierzchni drogi
i chodników przy ulicy Bukowej,
dobiegają końca prace przy ulicy
Kasztanowej. Obecnie układana
jest nawierzchnia drogi i chodników
z kostki betonowej. Prace zostaną ukończone jeszcze w czerwcu.
Inwestycję realizuje
firma Kan-Wod Jana
Pawlaka z Twardogóry
za 799 598,10 zł.

Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie
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niej niż w dniu 31.10.2011
r. Obligacje zostaną wykupione przez gminę Twardogóra w następujących terminach: 1. Obligacje serii
A po upływie 1 roku i sześciu miesięcy od emisji; 2.
Obligacje serii B po upływie 2 lat i sześciu miesięcy
od emisji; 3. Obligacje serii
C po upływie 3 lat i sześciu
miesięcy od emisji; 4. Obligacje serii D po upływie
4 lat i sześciu miesięcy od
emisji.
- Przekazania w administrowanie Zakładowi Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej składników mienia komunalnego stanowiącego własność
gminy Twardogóra.

Ta sama firma przebudowała drogę
w Grabownie Wielkim, na odcinku od szkoły do byłej gorzelni, za
224 454,50 zł. W uroczystym odbiorze tej inwestycji udział wzięli:
burmistrz Jan Dżugaj, przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych
Marek Deryło, radny Mieczysław
Plizga, sołtys Adam Bednarski oraz
przedstawiciele urzędu - Aleksander Król oraz Dariusz Jaworski.

●

Wyremontowany i odebrany został
również odcinek ulicy Długiej – od
skrzyżowania z ulicą Jagiełły do drogi wojewódzkiej 448 przy wiadukcie. Remont wykonała Spółka Gembiak-Mikstacki za 63 270 zł.

● Nowa nawierzchnia chodników i jezdni jest już także przy
cmentarzu komunalnym w Twardogórze.
Wykonawca – PHU
Carbon Jan Kuropka
z Sycowa zrealizował
inwestycję za 199
802,47 zł.
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Małe też może być piękne
►

Świat idzie do przodu, Twardogóra
też. Dowodem na to jest historyczne
wydarzenie datowane na 14.06.2011.
Właśnie w tym dniu została oddana
do użytkowania sala gimnastyczna
przy SP nr 1 im. Polskich Noblistów.
„To zaszczyt mieć patronat nad taką
piękną i nowoczesną szkołą” - na
wstępie uroczystości przyznali nasi
nobliści, w postaci których wcielili
się uczniowie. Wprowadzeniu pocztu
sztandarowego towarzyszył wydźwięk
hasła „Ruch rzeźbi umysł”. Po odegraniu hejnału miasta przez Twardogórską
Orkiestrę Dętą burmistrz Jan Dżugaj
oficjalnie powitał zaproszonych gości,
wśród których znaleźli się m.in. Wojciech Hercuń - dyrektor gabinetu wicemarszałka Marka Łapińskiego, starosta
Zbigniew Potyrała, przedstawiciele
władz okolicznych miejscowości, dyrektorzy i nauczyciele miejscowych
jednostek oświatowych oraz ci najważniejsi - dumni uczniowie.
– Dziś gmina Twardogóra kończy realizację programu z 2001 r., zakładającego, że przy każdej szkole powstaną
sale gimnastyczne. Powstały cztery, w
tym jedna hala sportowo-widowiskowa. Był to proces ambitny, ale bardzo
trudny, w realizacji którego pomagali
nam nasi partnerzy i sprzymierzeńcy.
Jednym z nich był wicemarszałek – Jan
Dżugaj popatrzył w stronę Wojciecha
Hercunia. Przypomniał też swoją rozmowę z dyrektor jedynki Marią Lidią
Gerus sprzed 13 lat, w trakcie której

Burmistrz wręczył dyrektor akt przekazania sali

padło stwierdzenie „małe może być
równie piękne i wielkie”. W akcie symbolicznego przecięcia wstęgi wzięli
udział: uczennica z najwyższą średnią
ocen Agnieszka Cych, wykonawca Artur Michalski, Wojciech Hercuń, Maria Lidia Gerus i Jan Dżugaj. Chwilę
później dyrektor SP nr 1 powołała się
na słowa jednego z noblistów Henryka Sienkiewicza, który powiedział:
„Szczęście jest zawsze tam, gdzie widzi
je człowiek". – My to szczęście widzimy dziś, tu i teraz – dodała, informując, że wspomniane szczęście przypada
w 3. rocznicę nadania szkole imienia
i sztandaru. Znicz olimpijski zapalił dyrektor GOSiR-u Jan Świerad, a światło
olimpijskie wniosła Dominika Orlińska
- najlepsza sportsmenka roku szkolnego 2010-11. Po poświęceniu sali przez
proboszcza Ryszarda Jelenia przedstawiciel uczniów złożył na sztandar przysięgę sportowca.
– Nie ulega wątpliwości, że inwestycja
ta przyniesie nauczycielom i uczniom
wiele korzyści, a Twardogóra stanie się
jeszcze bardziej przyjazna dla swych
mieszkańców – w imieniu wicemarszałka pogratulował Wojciech Hercuń.
Według Marioli Kolan z Kuratorium
Oświaty, nowa sala gimnastyczna jest
dowodem na to, że w gminie Twardogó-

ra dba się o harmonijny rozwój młodzieży i zapewnia jej możliwość ćwiczenia
nie tylko umysłu, ale i ciała. Radość z
oddanej inwestycji wyraził również starosta Zbigniew Potyrała, uznając gminę
Twardogóra za najlepiej wyposażoną w
bazę oświatową i sportową na Dolnym
Śląsku. – Nowa rzeczywistość po roku
1990 otworzyła nowe szanse i możliwości, dała samorządowi argumenty, narzędzia oraz pieniądze – kontynuował
starosta. Jako ostatni z zaproszonych
gości głos zabrał burmistrz Międzyborza Jarosław Głowacki: – Szczerze gratuluję i przyznaję się, że też szczerze,
choć serdecznie i miło, zazdroszczę.
Kiedy człowiek planuje realizację pewnych zamierzeń, to szuka inspiracji.
Ja te inspiracje mam za miedzą – oznajmił. Był też czas na przypomnienie
poszczególnych etapów budowy sali.
Miłych wrażeń wszystkim zebranym
dostarczyli na koniec młodzi artyści.
Można było podziwiać chór kierowany
przez Halinę Ślusarek, popisy cheerleaderek, pokazy akrobatyczne, czy zatańczonego przez dziewczęta kankana.

Młodzi artyści uzyskali miejsce do prezentacji swoich umiejętności
nr 5 (117) 2011
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eżeli planujecie Państwo urlop i zastanawiacie się, kiedy pojechać w góry czy
nad wodę, to radzimy - na pewno nie
w pierwszy weekend lipca. Są wtedy Dni
Twardogóry, czyli muzyczne święto, na którym nie tyle warto, co trzeba być. Nasze koncerty należą do ciekawych i głośnych, stąd
bawią się także na nich mieszkańcy ościennych miejscowości. Te dwa dni w roku są
wspaniałą odskocznią od szarej codzienności.

Kto występował na Dniach Twardogóry: 2000: Gang Marcela, EKT Gdynia, Hurt i Hey z Kasią Nosowską; 2001: Armia, Eleni, Lombard, Krywań i Teatr
Prawdziwy; 2002: Dżem, Skaldowie, Pod Budą; 2003: Ira, Halina Frąckowiak, Ryszard Rynkowski, Zbigniew Wodecki; 2004: T. Love, Maryla Rodowicz, Maanam;
2005: Czerwone Gitary, Lady Pank, Don Wasyl, Varius Manx; 2006: Piersi, Carpe Diem, Elektryczne Gitary, No To Co; 2007: Kasia Kowalska, Kult, Tercet Egzotyczny; 2008: Natalia Kukulska, Patrycja Markowska, Eleni, Bajm; 2009: Bracia, Leszcze, Żuki, Golec uOrkiestra; 2010: De Mono, Pectus, Stan Borys, Budka Suflera

Sołtysi wybrani. Zakończyły się wybory do jednostek pomocniczych gminy Twardogóra.
Bukowinka, Sołtys: Henryk
Górkowy, Rada Sołecka: Maciej
Szulc - przewodniczący, Maria
Górkowa - zastępca, Anna Gąsior; Chełstów, Sołtys: Elżbieta
Gorzelańczyk, Rada Sołecka:
Mirosław Grabowski - przewodniczący, Piotr Hnatów - zastępca, Bożena Zima-Maszyna;
Chełstówek, Sołtys: Janusz
Kremza, Rada Sołecka: Bogdan Kołecki - przewodniczący,
Joanna Bronny-Donda - zastępca, Michał Baran, Edward
Kędzierewicz, Mateusz Kremza;
Dąbrowa, Sołtys: Kazimiera
Pruska, Rada Sołecka: Zbigniew
Gąsior - przewodniczący, Dorota Kawałko - zastępca, Sylwia
Lipowska, Leszek Pater; Domasławice, Sołtys: Agata Jesionka,
Rada Sołecka: Przemysław Tyszer - przewodniczący, Tomasz
Polak - zastępca, Stanisław
Grzesiak, Daniela Kotala, Wiesława Flis; Drągów, Sołtys: Piotr
Banasiak, Rada Sołecka: Monika
Zając - przewodniczący, Józef
Mateusiak - zastępca, Romuald
Wodnicki, Marcin Banasiak, Kamil Leśniewski; Drogoszowice,
Sołtys: Jarosław Przyślak, Rada
Sołecka: Wojciech Patela - przewodniczący, Mieczysław Chmiel
- zastępca, Władysław Raczkowski; Droździęcin, Sołtys: Elżbieta
Polak, Rada Sołecka: Waldemar
Okoń - przewodniczący, Elżbieta Kuliga - zastępca, Leokadia
Okoń, Ryszard Cierpka, Maria
Smolis; Gola Wielka, Sołtys:
Józef Początek, Rada Sołecka:
Zofia Szczepaniak - przewodnicząca, Stanisław Ignor - zastępca, Anna Ławniczak, Anna Początek; Goszcz, Sołtys: Marian
Brodziuch, Rada Sołecka: Ola
Kirchmann - przewodnicząca,
Zbigniew Stanisławiszyn - zastępca, Małgorzata Adamowska; Grabowno Małe, Sołtys:
Dariusz Mozol, Rada Sołecka:
Krzysztof Dzimidowicz - przewodniczący, Maciej Marcinkowski - zastępca, Dawid Janic,
Magdalena Nowacka, Mariusz
Wyglądacz; Grabowno Wielkie,
Sołtys: Adam Bednarski, Rada
Sołecka: nie wybrano z powodu
braku quorum; Łazisko, Sołtys:
Michał Wieczorek, Rada Sołecka: Henryk Janik - przewodniczący, Magda Ciosek - zastępca,
Zdzisław Laskowski, Wojciech
Kowalski, Maria Jędrzejczak,
Moszyce, Sołtys: Dariusz Skrzypczyński, Rada Sołecka: Aleksandra Dwornikowska - przewodnicząca, Roksana Skrzypczyńska
- zastępca, Jan Hanicki, Ireneusz
Adamski, Zbigniew Paprocki; Nowa Wieś Goszczańska,
Sołtys: Jolanta Rusinek, Rada
Sołecka: Andrzej Piątek - przewodniczący, Maria Zagrodnicka - zastępca, Piotr Górzyński,
Anna Ochędzan, Krzysztof Sikora; Olszówka, Sołtys: Stanisław
Marszałek, Rada Sołecka: Piotr
Kurzawa - przewodniczący, Piotr
Matczak - zastępca, Józef Kaczmarek, Aleksandra Perit, Rafał
Załomski; Sądrożyce, Sołtys: Roman Bogusławski, Rada Sołecka:
Malwina Chrabańska - przewodnicząca, Henryk Kołecki - zastępca, Marta Skoczylas; Sosnówka,
Sołtys: Daniel Nicpoń, Rada Sołecka: Henryk Koczenasz - przewodniczący, Czesław Pronobis
- zastępca, Wioletta Bączyńska
- Grubska
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2 czerwca,
nowa wieś goszczańska
W
zebraniu
uczestniczył
burmistrz
Jan Dżugaj, Radę Miejską reprezentował Stanisław Adamski a Urząd Miasta
i Gminy Krzysztof Górecki i Anna Graf. Liczba
uczestniczących mieszkańców: 116. Kandydaci na sołtysa: I-tura - Andrzej Piątek (42 głosy),
Jolanta Rusinek (39), Maria Zagrodnicka (32).
Liczba oddanych głosów na sołtysa: 115, w tym
2 nieważne. II-tura - Andrzej Piątek (46), Jolanta
Rusinek (53) Liczba oddanych głosów na sołtysa: 99. Sołtysem została wybrana Jolanta Rusinek. W poprzedniej kadencji była Maria Zagrodnicka. Liczba oddanych głosów na radę sołecką:
87. Skład rady sołeckiej Nowej Wsi Goszczańskiej: Andrzej Piątek - przewodniczący (87), Maria Zagrodnicka - zastępca przewodniczącego
(87), Piotr Górzyński (87), Anna Ochędzan (87),
Krzysztof Sikora (87).
6 czerwca, grabowno małe
W
zebraniu
uczestniczył
burmistrz
Jan Dżugaj, Radę Miejską reprezentował
Andrzej Moczulski a Urząd Miasta
i Gminy Janina Czekajło i Sylwia Dulik. Liczba uczestniczących mieszkańców: 88. Kandydaci na sołtysa: Dariusz Mozol (87). Liczba oddanych głosów na sołtysa: 87, w tym
1 nieważny. Sołtysem, jak w poprzedniej
kadencji wybrany został Dariusz Mozol.
Liczba oddanych głosów na radę sołecką: 67.
Skład rady sołeckiej wsi Grabowno Małe: Krzysztof Dzimidowicz - przewodniczący (67), Maciej
Marcinkowski - zastępca przewodniczącego (67),
Dawid Janic (59), Magdalena Nowacka (66), Mariusz Wyglądacz (64).
7 czerwca, grabowno Wielkie
W
zebraniu
uczestniczył
burmistrz
Jan Dżugaj, Radę Miejską reprezentował
Mieczysław Plizga a Urząd Miasta
i Gminy Janina Czekajło, Łukasz Gargula, Anna
Gąsior i Wojciech Urbaniak. Liczba uczestniczących mieszkańców: 141. Kandydaci
na sołtysa: Adam Bednarski (112) i Barbara Szewczyk (26). Liczba oddanych głosów na
sołtysa: 138. Sołtysem, jak w poprzedniej
kadencji wybrany został Adam Bednarski.
W wyborach Rady Sołeckiej wzięło udział 82

mieszkańców - w związku z brakiem quorum zebranie nie wybrało Rady Sołeckiej.
8 czerwca, chełstówek
W
zebraniu
uczestniczył
burmistrz
Jan Dżugaj, Radę Miejską reprezentował
Stanisław Adamski a Urząd Miasta
i Gminy Krzysztof Górecki i Malwina Chrabańska. Liczba uczestniczących mieszkańców: 56.
Kandydaci na sołtysa: Janusz Kremza (54). Liczba
oddanych głosów na sołtysa: 54. Sołtysem, jak
w poprzedniej kadencji wybrany został Janusz
Kremza. Liczba oddanych głosów na radę sołecką: 54. Skład rady sołeckiej wsi Chełstówek: Bogdan Kołecki - przewodniczący (51), Joanna Bronny-Donda - zastępca przewodniczącego (53),
Michał Baran (49), Edward Kędzierewicz (49),
Mateusz Kremza (52).

9 czerwca, chełstów
W
zebraniu
uczestniczył
burmistrz
Jan Dżugaj, Radę Miejską reprezentował Przemysław Paprocki a Urząd Miasta
i Gminy Aleksander Król i Malwina Chrabańska.
Liczba uczestniczących mieszkańców: 56. Kandydaci na sołtysa: Elżbieta Gorzelańczyk (48).
Liczba oddanych głosów na sołtysa: 56, w tym
6 nieważnych. Sołtysem, jak w poprzedniej kadencji wybrana została Elżbieta Gorzelańczyk.
Liczba oddanych głosów na radę sołecką: 56 w
tym 1 nieważny. Skład rady sołeckiej wsi Chełstów: Mirosław Grabowski (42) - przewodniczący, Piotr Hnatów - zastępca przewodniczącego
(37), Bożena Zima-Maszyna (34).
10 czerwca, Sądrożyce
W zebraniu uczestniczył burmistrz Jan Dżugaj a Urząd Miasta i Gminy Aleksander
Król i Joanna Sobiś. Liczba uczestniczących
mieszkańców: 40. Kandydaci na sołtysa: Roman Bogusławski (28). Liczba oddanych
głosów na sołtysa: 39, w tym 11 nieważnych. Sołtysem, jak w poprzedniej kadencji wybrany został Roman Bogusławski.
Liczba oddanych głosów na radę sołecką: 40
w tym 2 nieważne. Skład rady sołeckiej wsi
Sądrożyce: Malwina Chrabańska - przewodnicząca (35), Henryk Kołecki - zastępca przewodniczącego (35), Marta Skoczylas (36).
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5 czerwca już po raz trzeci do Twardogóry przyjechały
orkiestry dęte. Festiwal rozpoczął się przemarszem orkiestr spod remizy OSP na twardogórski Rynek. Oprócz
gospodarzy - Twardogórskiej Orkiestry Dętej, można
było usłyszeć reprezentantów Skalmierzyc, Pławna

oraz Powiatu Kępińskiego. Uczestnicy zaprezentowali
znane aranżacje muzyczne. Na zakończenie wiceburmistrz Jan Bernacki wręczył każdej orkiestrze bon
pieniężny w wysokości 500 zł. Festiwal zakończył się
wspólnym wykonaniem Warszawianki.

Dla maluchów

►

1 czerwca na stadionie
przy ulicy Sportowej w
Twardogórze odbył się festyn z okazji dnia dziecka.
Na uczniów klas pierwszych,
drugich i trzecich szkół podstawowych oraz dzieci z
Niepublicznego Przedszkola czekało wiele atrakcji.
Wśród nich były m.in. dmuchane zjeżdżalnie, konkurencje zręcznościowe, mecz
piłki nożnej. Imprezę zorganizował Gminny ośrodek
Sportu i Rekreacji w Twardogórze, który wspólnie
z gimnazjalistami zadbał o

to, aby żadne dziecko nie
nudziło się. Dzieci miały
okazję poskakać na piłkach,
zagrać w hokeja na trawie,
porzucać frisbee, zrobić
mini prawo jazdy na hulajnogę czy połowić żabki.
Dużą atrakcją było również
malowanie twarzy oraz stanowiska przy których można było namalować swojego zwierzaka, zapoznać się
z pierwszą pomocą, skosztować lemoniady i otrzymać
na nią przepis, nauczyć się
wiązania węzłów czy zapoznać z cieczą newtonowską.

Utrwalali pejzaże znad Skoryni
Plener malarski „Pejzaże znad
Skoryni” zorganizowała biblioteka w Twardogórze wraz z placówkami należącymi do Gmin-

nej Koalicji na Rzecz Biblioteki.
W plenerze, który odbył się 9
czerwca, wzięło udział ponad 30
osób rysujących i malujących.

Przygrywał zespół gimnazjalny „All in one”, który także zaprezentował skecz. Nie
zabrakło również słodyczy
i dyplomów za udział
w zmaganiach sportowych.
Już od samego rana w bibliotece,
i na ścieżce spacerowo-rekreacyjnej przy kościółku poewangelickim trwało poruszenie.
Najmłodszym uczestnikiem pleneru był dwuletni Gucio, który malował razem z mamą. Po
prawie dwóch godzinach pracy
można było oglądać pierwsze obrazy. Część uczestników
pleneru postanowiła zabrać
swoje niedokończone dzieła
i dopracować je w domu.
Wspólne malowanie zakończyło się ogniskiem. Prace poplenerowe będzie można oglądać
na wystawie w bibliotece przez
całe wakacje.

Na jazzowo

Urodzona we Wrocławiu wokalistka jazzowa Kasia Stankowska wystąpiła 14 czerwca w świetlicy środowiskowej w Moszycach, gdzie zaprezentowała repertuar, z którego jest najbardziej znana. Nie zabrakło więc, śpiewanych po angielsku, wielkich
światowych standardów, czy też piosenek Władysława Szpilmana w jazzowych
aranżacjach. W tym samym dniu, ale wcześniej, artystka poprowadziła warsztaty
wokalne, w których udział wzięły: M. Federyszyn, M. Olszańska, D. Lamentowicz,
K. Mrówczyńska, P. Szewczyk, J. Walczak, M. Warszawska, K. Pawluk, J. Małecka,
A. Kubera, A. Głowacz, E. Biernat, P. Kuriata, A. Obiegło, A. Borowska i Ż. Surma.
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01.07 - turniej piłki nożnej
		 dorosłych, Orlik, g. 18:00
06.07 - zajęcia plastyczne,
		 świetlica środowiskowa
		 „Harcówka“, g. 18:00
07.07 - turniej piłki nożnej 2-os.,
		 kąpielisko, g. 16:00
08.07 - turniej badmintona,
		 kąpielisko g. 14:00
09.07 - ESKA summer city,
		 kąpielisko, g. 11:00
10.07 - zawody kajakarskie,
		 kąpielisko, g. 14:00
11.07 - zajęcia plastyczne,
		 świetlica środowiskowa
		 „Harcówka“, g. 10:00
12.07 - Turniej gry w ringo,
		 kąpielisko, g. 17:00
- zajęcia plastyczne,
		 świetlica środowiskowa
		 „Harcówka“, g. 18:00
13.07 - wieczór bajek,
		 świetlica środowiskowa
		 „Harcówka“, g. 18:00
14.07 - Liga Piłki Nożnej,
		 Orlik, g. 17:00
15.07 - nocny turniej piłki
		 nożnej dla dorosłych,
		 Orlik, g. 18:00
- turniej piłki plażowej
		 3-os., kąpielisko, g. 17:00
16.07 - zawody pływackie,
		 kąpielisko, g. 14:00
18.07 - tygodniowe zajęcia stałe
		 (18.07 - 22.07), świetlica
		 środowiskowa „Harców		 ka“, g. 9:00 - 15:00
- zajęcia rekreacyjne na
		 basenie, kąpielisko, g. 13:00
19.07 - turniej piłki siatkowej
		 plażowej K i M, świetlica
		 środowiskowa „Harców		 ka“, g. 18:00
- zajęcia stałe, kąpielisko,
		 g. 18:00
20.07 - boule, kąpielisko, g. 13:00
- zajęcia stałe, świetlica
		 środowiskowa „Harców		 ka", g. 9:00
21.07 - zajęcia stałe, świetlica
		 środowiskowa „Harców		 ka“, g. 18:00
22.07 - nocny turniej piłki nożnej
		 dla dorosłych, Orlik, g. 18:00
- zajęcia stałe, świetlica
		 środowiskowa „Harców
		 ka“, g. 9:00
23.07 - rodzinny festyn rekre		 acyjny, Świetlica Środo		 wiskowa w Chełstowie,
		 g. 17:00
24.07 - turniej piłki siatkowej
		 plażowej par miesza-		
		 nych, kąpielisko, g. 11:00
26.07 - turniej piłki siatkowej
		 plażowej K i M,
		 kąpielisko, g. 16:00
27.07 - turniej w badmintona,
		 kąpielisko, g. 14:00
28.07 - turniej piłki nożnej 2-os.,
		 kąpielisko, g. 16:00
29.07 - boulle, kąpielisko, g. 16:00
- wycieczka 1 dniowa 		
		 (szczegóły u instruktorów)
Na wszystkie zajęcia są prowadzone obowiązkowe zapisy w biurze
instruktorów sportu i rekreacji,
przy ulicy Wrocławskiej 39 lub pod
numerem telefonu 697 849 803.

7

Pięcioletnie podsumowanie

►

XIII
Zjazd
Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej odbył się 28
maja. Uczestniczyli w nim

delegaci ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy
Twardogóra. Ostatnie takie
spotkanie miało miejsce
w 2006 roku i odbywa się
cyklicznie co 5 lat. Pod-

Tańczyli aż miło
Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization - eliminacje do Mistrzostw Świata i Europy
– Show Dance, Street Dance Show, mini Production
and Production pod Patronatem Burmistrza Miasta i
Gminy odbyły się w dniach
17-18 czerwca w hali przy
ul. Wrocławskiej.
Celem tej imprezy była
popularyzacja i propagowanie rozwoju tańca nowoczesnego oraz wyłonie-

nie krajowych mistrzów
w strukturach IDO w poszczególnych
konkurencjach i kategoriach wiekowych oraz wyłonienie
reprezentacji PZTF, PFT
- członków Sekretariatu Narodowego IDO - na
Mistrzostwa
Europy
i
Świata International Dance Organization na 2011
rok. Podczas dwóch dni
mistrzostw na parkiecie
zatańczyło prawie 1600
utalentowanych artystów

czas zjazdu dokonano oceny działalności statutowej
oraz stanu realizacji uchwał.
Przyjęto także program działania na nową kadencję. W
sprawozdaniu dotychczasowego Zarządu stwierdzono
między innymi, że nastąpiła
znaczna poprawa w działalności operacyjnej jednostek
OSP oraz ich wyposażeniu
w sprzęt techniczny, a także w zakresie modernizacji
obiektów. Podczas Zjazdu
wybrano także nowy Zarząd
Oddziału Gminnego ZOSP

RP w składzie: Prezes Adam
Pawlak, Wiceprezes Jarosław Skafarek, Wiceprezes
Wojciech Maślak, Sekretarz
Leokadia Bielecka, Skarbnik Piotr Szydełko, Członek
prezydium Sebastian Pawlak, Członkowie Zarządu
Paweł Pyc, Piotr Domski,
Henryk Zapeński. Aktualnie
Gmina Twardogóra zrzesza
4 Ochotnicze Straże Pożarne, w których działa 108
członków oraz 18 członków
działających w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.

z 43 klubów tanecznych
z całej Polski. Uczestnicy rywalizowali w takich kategoriach jak: soliści, duety, mini
produkcje i produkcje. Wszy-

scy zostali nagrodzeni pucharem,
certyfikatem oraz medalem,
a tylko najlepsi mogli stanąć na
podium i unieść puchar zwycięstwa.

Nagrody od burmistrza
Jak zawsze na zakończenie roku szkolnego, burmistrz nagrodził wyróżniających
się uczniów i ich nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 1: aparat cyfrowy za najwyższą
średnią (5,73) otrzymała Agnieszka Cych
z kl. VI. Nagrody za osiągnięcia konkursowe
trafiły do: Aleksandry Bury (kl. IV), Dawida
Kahla (kl. VI) i Piotra Jażdżewskiego (kl. VI).
Doceniono pracę matematyczki Małgorza-

Grassroots Day

Na Orliku został rozegrany turniej piłki nożnej w ramach ”Grassroots Day”. Wzięli w
nim uczniowie z klas I-III
szkół
podstawowych.

Każda z 6 zgłoszonych
drużyn grała ze sobą
po 10 minut. Po rozegranym meczu został
przeprowadzony konkurs rzutów karnych, w

którym najlepszy okazał się Bartosz Nowak.
Klasyfikacja końcowa:
I. Goszcz, II. Real, III. Zatorze, IV. Diabły, V. Leśna, VI. Orły.

ty Dryki. W SP nr 2 za najwyższą średnią
(5,54) oraz udział w licznych konkursach
nagrodzona została Klaudia Jaroszewska (kl. VI), w SP w Goszczu Justyna Słaba
(5,5), a w SP w Grabownie Wielkim Aleksandra Urbańska (średnia 5,7; kl. VI). W
Gimnazjum nr 1 najwyższą średnią może
się pochwalić uczeń kl. III Łukasz Wieloch
(5,85), który odebrał aparat. Książkami nagrodzono również jego wyróżniające się
koleżanki i kolegów: Krzysztofa Cięciela (kl.
III), Jagnę Gonerę (kl.III), Karolinę Cieślik (kl.
III), Krzysztofa Legierskiego (kl. III), Kacpra
Schuberta (kl. III), Mateusza Ławniczaka
(kl. III) i Szymona Olszańskiego (kl. III). Nagrodzeni nauczyciele z Gimnazjum nr 1 to
Joanna Jażdżewska i Janina Tomaszewska-Baran.

