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Laskowik ciągle w formie

Twardogórski Dzień Ziemi

HAPPENING

W piątek 20 kwietnia
w samym centrum Twardogóry obchodzić będziemy Dzień Ziemi. Od rana do
godzin popołudniowych nie
tylko dzieci i młodzież, ale też
starsi mieszkańcy z całej gminy w ciekawy sposób będą się dzielić swoimi
spostrzeżeniami na temat postaw i zachowań mieszkańców w sprawach
ochrony środowiska i ekologii.

NA RYNKU

● Dowiemy się jak najlepiej zadbać

Twardogóra nominowana
Kapituła prestiżowego konkursu „Złote Jedynki” uznała, że najciekawsze
sportowe inwestycje powstały w ubiegłych latach, kolejno: w Dusznikach-Zdroju, w Trzebnicy oraz w Twardogórze. Samorządy tych gmin zostały
wyróżnione za budowę lub modernizację - zarówno dużych obiektów sportowych, jak i mniejszych boisk dla młodzieży, takich jak Orliki. Uhonorowanie
naszej gminy, która zajęła trzecie miej-

sce w plebiscycie, kapituła uzasadniła
tak: „Największe inwestycje Twardogóry
(...), to orlik i hala sportowa przy szkole
podstawowej i gimnazjum. Nowoczesna
hala kosztowała 9,4 mln zł. Wybudowana została ze środków gminy przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego, a także Fundacji Rozwoju
Kultury Fizycznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-

Dni twardogóry 2012

ki Wodnej. Budynek jest dwupiętrowy,
a jego centralnym punktem jest hala
o wymiarach 25 na 45 m. Na sportowej
płycie są po dwa boiska do koszykówki
i siatkówki, a także boisko do piłki ręcznej i kort tenisowy. Na widowni zmieści
się prawie 540 osób. Powstał także kompleks rekreacyjno-sportowy z odkrytym
basenem, w którym woda jest podgrzewana solarami, oraz sezonowe lodowisko, czynne od listopada do marca.

2ma6ja AfAnroiamRuensotalwicz z zespołem

sobota

►

str.3

yer Full
2ma7ja Ba
Łzy

niedziela

Tego jeszcze nie było. Zenon Laskowik wystąpił
w Twardogórze. „Tego jeszcze nie było” to
również tytuł show, jaki legenda polskiego
kabaretu zaprezentowała 11 marca na deskach
hali sportowo-widowiskowej.

lefon, suszarkę do włosów, telewizor,
o nasze zdrowie. Można będzie też po- pralkę, komputer, lodówkę, itp. otrzyma
smakować ekologicznych dań, a także upominek.
zakupić zdrową żywność, owoce i ich ● Poznamy ciekawych ludzi - profesjonaprzetwory oraz rośliny, krzewy, drzewka listów i pasjonatów przyrody, a także
dowiemy się jak skorzystać z dofinani inne artykuły.
● Przez cały dzień trwać będzie zbiórka
sowania do prowadzenia działalności
zużytego sprzętu elektrycznego i elek- gospodarczej w naszej gminie lub dziatronicznego, nie dość, że nieodpłatnie, łalności stowarzyszenia.
to każda osoba, która dostarczy w tym ● Będzie wiele atrakcji kulturalnych i redniu na Rynek zużyty odkurzacz, te- kreacyjnych. Szczegółowy program już wkrótce
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● Techniką estradową i obsługą techniczną zespołów artystycznych występują- Wybrany został wykonawca spośród pięciu złożonych ofert w przetarcych podczas obchodów Dni Twardogóry gu nieograniczonym w formule "zaprojektuj i wybuduj" na urządzenie
w dniach 26 i 27 maja 2012 r. zajmie się ścieżki przyrodniczo - edukacyjnej w wąwozie przy centrum oświatoPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe wo - sportowym w Twardogórze. Drugi już w Twardogórze trakt spaRagtime Anna Lasek z Opola, które wyce- cerowo - rekreacyjny wykona Przedsiębiorstwo Usługowe EKOLAS
z Przygodzic za 628.203,60 zł. Umowny termin realizacji ścieżki to koniec
niło usługę na 17 385 zł. W trakcie rozpa- września 2013 r.
trywania jest także przetarg na dzierżawę
placu OSP przy ul. Kopernika pod działalność handlowo - gastronomiczną podczas
Dni Twardogóry.
● Rozpoczęła się naprawa dróg po zimie.
"Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego śląska"
Drogi asfaltowe remontuje Zakład Robót Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskieBudowlanych Wojciech Rapp z Czeszowa go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
oraz Zakład Usługowo-Handlowy Damian Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Wojtkowiak z Bożacina k/Krotoszyna. Natomiast drogami gruntowymi, w drugiej połowie kwietnia,
Ruszyła przebudowa chodników w Grabownie Mazajmie się firma Jaros Bartłomiej Szaniawski ze Żmigródka.
łym wzdłuż drogi powiatowej. Prace prowadzi PrzedRozpoczęcie remontu uzależnione jest jednak od warunków
siębiorstwo Instalacyjno - Budowlane KAN-WOD Jana
atmosferycznych. Ze względu na zbyt wysoką cenę, ponowPawlaka za 433 303,71 zł. Chodnik zostanie ułożony na
nie ogłoszony został przetarg na równanie i profilowanie dróg
całej długości wsi, od pierwszych zabudowań w okoligruntowych.
cy cmentarza, do ostatnich przy wyjeździe w kierunku
● Przetarg nieograniczony na remont budynku przy boisku OrBukowic. Na realizację tej inwestycji gmina pozyskała
lik na ulicy Sportowej 1 w Twardogórze wygrała firma Ładne
dofinansowane w ramach działania 313, 322, 323 OdWnętrze” S.C. J.W. Lenda z Twardogóry. Za 189 275,97 zł przenowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.
budowana zostanie część sanitarno- szatniowa obiektu wraz
z nowymi instalacjami: grzejną, tj. c.o. i kotłownia gazowa,
wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Prace potrwają do końca
maja. Dla korzystających z Orlika na czas remontu udostępniona zostanie szatnia w pawilonie sportowym na stadionie.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
● Drogę gminną w Domasławicach przebuduje Spółka Jawna
Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna, która zaoferowała najniższą
cenę wynoszącą 968 930,37 zł. Wykonane zostanie 1820 m
koło komisariatu policji (33 210 zł) oraz na przebudowę ulidrogi o średniej szerokości 3,5 m pomiędzy dwoma skrzyżocy Długiej na odcinku od zbiornika rekreacyjnego do ulicy
waniami z drogą powiatową a Czwórką. Zakończenie przebuWielkopolskiej (14 145 zł). Tę dokumentację przygotowuje
dowy planowane jest na sierpień.
Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych Kępno Jacek Małec● Dokumentację projektową budowy chodnika wzdłuż droki. Gotowa będzie do końca roku.
gi wojewódzkiej i powiatowej na 2,35 km odcinku rela- ● Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę miejskiej
cji Chełstówek-Chełstów wykonuje firma Projektowanie
oczyszczalni ścieków w Twardogórze ogłoszony przez ZGKiM.
i Nadzór Robót Drogowych Ryszard Szczepaniak z Głubczyc
Spośród 9 ofert wybrano najkorzystniejszą, którą złożył Zaza 27.060,00 zł. Projekt będzie gotowy w pierwszej połokład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura z Poznania na
wie roku. Gmina podpisała także umowę na opracowanie
kwotę 5 611 656,61 zł. 11 kwietnia upływa termin składania
projektu budowy ronda w miejscu obecnego skrzyżowania
ofert na nadzór inwestorski nad wspomnianą inwestycją.

Rewitalizację budynków mieszkalnych w ciągu ulicy Ratuszowej w Twardogórze wykonają dwie firmy. Budynek
przy Ratuszowej 1 c odnowi Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe PIKO Jacek Krajewski z Wrocławia za 97 674 zł,
a numery 4, 9 i 43 Korporacja Budonis Sp. z o.o Spółka
Jawna z Kępna za odpowiednio 82 061,47 zł, 183 439,02 zł
i 185 546,62 zł. Nowe elewacje powinny być gotowe do 31
października 2012 r., a prace ruszą pod koniec kwietnia.

Ratuszowa 1c
2

Ratuszowa 4

"Fundusze Europejskie - dla rozwoju Dolnego śląska"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
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Tego jeszcze nie było. Zenon Laskowik wystąpił w Twardogórze. „Tego
jeszcze nie było” to również tytuł
show, jaki legenda polskiego kabaretu zaprezentowała 11 marca na deskach hali sportowo-widowiskowej.
Towarzyszył mu znany satyryk Jacek
Fedorowicz, grupa „Kabareciarnia”
i zespół muzyczny „Promile”. Widzowie
nie mieli prawa się nudzić. Dobrany repertuar wyraźnie przypadł im do gustu.
Z pewnością dlatego, gdyż spektakl
był dostosowany do obecnych realiów
i z przymrużeniem oka opowiadał o naszych codziennych bolączkach. Witając
się z publicznością, Laskowik nie krył, że
w Twardogórze jest po raz pierwszy, ale
zajrzał do internetu i dziś już wie o naszym mieście niemal wszystko. „Żadna
podróba, żadna ściema, żadna przeróba, to wszystko jest spod naszej głowy,
Ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych - 11.04.2012 roku
o godz. 12:00 w sali nr 19 Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra.
Nieruchomość w Łazisku dz.
5/2 AM 1 (0,43 ha) zabudowana budynkiem po byłej szkole
(576,56 m kw.) i działka 289
AM 2 (0,22 ha obręb Olszówka)
z zabudową zagrodową
w Trzech Chałupach.
Jednocześnie informujemy, że
Gmina Twardogóra posiada
w ofercie działki niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową w Chełstowie,
Domasławicach, Moszycach,
Sosnówce i Twardogórze. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 3 Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze lub pod
nr te. 71 399 22 40.
nr 2 (123) 2012

z naszej ręki w ramach twórczej męki
– zareklamował swój program. Kiedy
na scenę weszli wszyscy jego aktorzy,
nakazał im ustawić się według daty
urodzenia. Widząc ich zaskoczenie, odparł: – No co, według daty zgonu będzie
cholernie trudno. Akcent twardogórski
się jednak pojawił. Wybrańca narodu,
czyli posła, zagrał Andrzej Piątek, który przyznał się, że jego żona pochodzi
z Goszcza. To jednak sam Zenon Laskowik był autorem najbardziej oryginalnych życzeń skierowanych do
publiczności: „Zróbmy wszystko, by w
Twardogórze przez cały rok nikt nas nie
ujrzał pośród zwłok” – zażartował. Inny
lokalny akcent dotyczył pani z pierwszego rzędu, mieszkanki Twardogóry,
którą artyści zaprosili na scenę, by wraz
z nimi odegrała jeden ze skeczów. Zrobiła to na tyle profesjonalnie, że niektórzy
myśleli, iż Pani Beata jest osobą podstawioną. Po występie Ady Biernackiej
- laureatki Przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu, w rolę kierownika urzędu pracy wcielił się Jacek Fedorowicz.
Petentów miał mnóstwo. Jeden, na
pytanie, co potrafi robić, odparł, że ma
sześciu synów; drugi na ofertę sprzątania śniegu po zimie zareagował pytaniem, czy jest to stała praca; a jeszcze
inny miał wątpliwości czy przystać na
dziurkowanie prezerwatyw w aptekach
Caritasu. Najbardziej znany skecz to już
popis siedzącego na taborecie Zenona
Laskowika, grającego chorego, który

Śpiewali w obcych językach

►

Dwunasta edycja Międzyszkolnego Konkursu
Piosenki
Obcojęzycznej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Twardgóra odbyła się w
Szkole Podstawowej nr 2 im.

czeka na zabieg, ale nie wie, jak długo,
bo trafił na listę pacjentów refundowanych. – Im dłużej czekam na ten zabieg,
to popadam w wątpliwości, czy bez
tego stołka dam sobie radę – puścił oko
do widzów. – A pan do kogo? – zapytał
roztargnionego mężczyznę, przechadzającego się obok niego korytarzem
szpitala. – Żonę wsadziłem do karetki,
a sam pieszo tu przyszedłem – tłumaczył ów jegomość. – To karetka jeszcze
jedzie – uspokajał go Laskowik. Jacek
Fedorowicz zdradził, że w tym roku w
lipcu skończy 75 lat, nie kryjąc, iż samemu nie chce mu się w to wierzyć. – Z
tego wynika, że od 10 lat biorę emeryturę i muszę dorabiać – dodał. Występując w roli staruszka, podkreślił, że już
nie szczytuje. – Duże litery to jeszcze na
tablicy widzę, ale tych mniejszych już
nie sczytuję – wyjaśnił, sypiąc jak z rękawa następnymi dowcipami. Jak choćby te: „Kobiety by chciały wszystkiego
od jednego mężczyzny, mężczyzna zaś
chciałby jednego od wszystkich kobiet”;
„Im większe piersi kobiety, tym trudniej
zapamiętać jej twarz”; „Jeżeli boisz się
utyć, przed jedzeniem wypij setkę. Alkohol likwiduje poczucie strachu”. Najbardziej jednak rozbawił publiczność ten
oto kawał: Było dwóch sąsiadów i jeden
z nich kupił sobie nowy samochód. A że
był pedantem, dniami i nocami to auto
pucował. Idzie ten drugi i mówi - żonę
byś tak umył. - To przyprowadź - proponuje ten pierwszy.

Jana Pawła II Twardogórze.
W tym roku w konkursie
wzięło udział 37 wykonawców z 11 szkół podstawowych z powiatu oleśnickiego, milickiego i miasta
Wrocław. Jury w składzie: M.

Juszczak, M. Jucha - Bobela,
J. Orlikowska, ks. D. Podulka, E. Mesjasz i M. Wolana
przyznało łącznie 15 nagród i wyróżnień w każdej
z trzech kategorii w dwóch
grupach wiekowych.

Laureaci: Soliści kl. I-III: I Wojciech Stefanowski SP Wrocław, II Milena Gawin SP 1 Twardogóra, III Miriam Witiw SP 1 Twardogóra, wyróżnienie: Oliwia Lipińska SP Drołtowice; Soliści kl. IV-VI: I Natalia Witiw SP 2 Twardogóra, II Natalia Łotecka SP
2 Twardogóra, III Patrycja Stefaniak SP 2 Syców, wyróżnienie Adrianna Marszałek SP Bukowina Sycowska, Marta Obiegło SP
Goszcz, Dawid Hołówka SP, Tomasz Chrzanowski SP 20 Wrocław; Zespoły kl. I-III: I „Crazy Monkeys” SP Grabowno Wielkie,
II „Die Grune Blatter” Katolicka Szkoła Oleśnica, III „Dwójeczki” SP Syców, wyróżnienie: „Dragons” SP Grabowno Wielkie
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5 drużyn wzięło udział w turnieju popularyzującym hokeja

W zawodach, które odbyły się 23 lutego, rywalizowało 25 uczniów twardogórskiego gimnazjum, a wśród nich
troje dziewcząt. Pomimo niesprzyjającej pogody, rywalizacja była zacięta. Rozegrano w sumie 20 meczów.
Wygrała drużyna nr 2, przed ekipami

oznaczonymi numerami: 5, 4, 3 i 1. Na
zakończenie turnieju wiceburmistrz
Jan Bernacki wręczył pamiątkowe
medale oraz pogratulował wszystkim
uczestnikom tego pierwszego turnieju
hokeja na twardogórskim lodowisku.
Organizacją zajęli się nauczyciele wy-

chowania fizycznego z Gimnazjum nr
1 - Waldemar Czajkowski i Sebastian
Stekiel oraz Paweł Obiegło z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, którzy
zapowiedzieli, że podobny turniej, ale
dla szkół podstawowych, zorganizują
również za rok.

Za darmo uczyli się grać w hokeja
MLKS „ECHO” Twardogóra uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 10 000 zł na realizacje zajęć sportowych
ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych i naukę hokeja na lodzie. Drugą części w wysokości 2500 zł klub pozyskał z
Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra. W ramach projektu zakupiono podstawowy sprzęt sportowy niezbędny do nauki podstaw hokeja
na lodzie. Dwa razy w tygodniu, uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum, mieli możliwość nieodpłatnego korzystania z lodowiska i wypożyczalni sprzętu oraz mieli zapewniony dojazd, a w czasie ferii również posiłek i ciepłą herbatę.

Rozśpiewane miasto to my

Tytuł „Najbardziej Rozśpiewanego
Miasta” został nadany Twardogórze
przez organizatorów jubileuszowego
XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej we Wrocławiu.
Uczniowie z twardogórskich szkół (SP 1,
SP 2 i Gimnazjum 1) od lat prezentują
swoje umiejętności wokalno - lingwistyczne podczas konkursowych przesłuchań i co roku znajdują zaszczytne
miejsca w gronie laureatów. Również
w tym roku, 16 marca, podczas koncertu laureatów młodzi mieszkańcy
Twardogóry odebrali dyplomy, puchary
i nagrody, a ich opiekunowie statuetki
„Superinstruktorów”. Ponadto puchar
za osobowość sceniczną otrzymał Piotr
Czajkowski, który w przeszłości reprezentował SP 2 i Gimnazjum 1.

Jako jedyni w powiecie

►

Echo Twardogóra, jako jedyny klub z powiatu
oleśnickiego, znalazło się w gronie 91 klubów nagrodzonych przez marszałka województwa na uroczystej Gali Sportu Młodzieżowego, będącej podsumowaniem efektów sportowej rywalizacji dzieci
i młodzieży za rok 2011 organizowanej w ramach
ogólnopolskiego „Systemu Sportu Młodzieżowego”. Echo dokonało tego już po raz trzeci z rzędu.
Uroczystość odbyła się 16 marca w kampusie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

►

Anita wśród ogólnopolskich finalistek
W tym roku uczniowie gimnazjum po
raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Ojczyzna Polszczyzna”, organizowanym pod patronatem prof. Jana
Miodka. Jedną z finalistek została uczennica tej placówki Anita Sagan, która przez
trzy dni (15-17 marca) gościła we Wrocławiu, gdzie zmagała się z gimnazjalistami
z całej Polski. W lutym, w etapie powiatowym Anita zajęła pierwsze miejsce, drugie
Aleksandra Burda, a wyróżnienie otrzymała Weronika Cych.
Kadrowicze na Dniu Olimpijczyka
13 marca gimnazjum obchodziło Dzień
Olimpijczyka. Impreza odbyła się w hali
sportowo-widowiskowej. Gośćmi specjalnymi byli: trener reprezentacji Polski
w szermierce Krzysztof Głowacki oraz
jego drużyna zawodników: Leszek Rajski,
Michał Puzianowski, Paweł Szumielewicz
(kadra narodowa seniorów) oraz Adrianna
Frąckowiak i Aleksandra Frąckowiak (kadra

►
Laureaci tegorocznej edycji XX Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej to: Natalia Witiw(III miejsce), Natalia Łotecka (wyróżnienie i nagroda specjalna organizatorów),
Milena Gawin (wyróżnienie). Superinstruktorzy: Barbara Franc, Maria Pecican, Halina Ślusarek, Monika Juszczak.
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narodowa juniorów). W ciekawy sposób
przedstawili oni historię tej pięknej dyscypliny sportowej, dzięki czemu uczniowie
mogli poznać zasady rozgrywania turniejów szermierczych. Ośmioosobowe drużyny rywalizowały między sobą w dwóch
konkurencjach. Dodatkową atrakcję stanowiły układy akrobatyczne oraz dynamiczny
pokaz grupy tanecznej w wykonaniu gimnazjalistów.
Awans do finału
Gimnazjum jest w finale Matematycznej
Ligi Naukowej 2012 r. Konkurs LN składa
się z trzech etapów: szkolny, w którym wybierana jest czteroosobowa drużyna, regionalny, internetowy i finał. W tym roku
twardogórską placówkę reprezentowali:
Katarzyna Pękala (II d), Joanna Franc (III
d), Michał Nowak (II d) i Jakub Kłosowski
(III d). W konkursie wzięło udział 199 gimnazjów z całego Dolnego Śląska. Po etapie
internetowym twardogórskie zajęło 4 miejsce, pokonując 195 szkół.

►
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Olimpiada przedszkoli

►

IV Międzyprzedszkolna
Olimpiada Sportowa pod
patronatem burmistrza
odbyła się 3 marca w hali
sportowo - widowiskowej.
W zmaganiach wzięło udział
5 przedszkoli: 3 z Sycowa: nr
1 im. Koszałka Opałka, nr 2
im. Czesława Janczarskiego i nr 3 im. Małego Księcia
oraz z Międzyborza i organi-

zator Miejskie Przedszkole z
Oddziałem Małego Dziecka
w Twardogórze. Gościem
olimpiady był Jan Cych - lekkoatleta, były olimpijczyk
z Meksyku w 1968 roku.
Burmistrza reprezentowała
Skarbnik Izabela Kłosowska.
Byli też dyrektorzy wszystkich przedszkoli. Impreza
rozpoczęła się uroczystym
odpaleniem znicza przez
zaproszonego gościa oraz
przemarszem przedszkoli.
Następnie dyrektor Anna
Wrześniacka dokonała uroczystego otwarcia olimpiady,
serdecznie witając wszystkich uczestników. Olimpiada

została poprowadzona przez
nauczycielki Joannę Walczak i Ewę Cych. Konkuren-

Jak maluchy witały wiosnę

Przedszkolaki z Miejskie- i Agatą Jesionką. Podczas Wiosnę. A ta, jak na Wiosengo Przedszkola uśmiechem tego pierwszego wiosen- kę przystało, z koszem tulipai piosenką na ustach po- nego spaceru grupa zatrzy- nów spacerowała i wręczała
witały wiosnę. 21 marca mała się na twardogórskim kwiatki przechodniom. Nie
barwnym korowodem, z ko- Rynku, gdzie dzieci z grupy zapomniała również wstąpić
lorowymi kwiatami, balona- IX przedstawiły krótką część do Ratusza, gdzie wręczyła
mi i grzechotkami przeszły artystyczną, witając Panią kwiatki pracownikom urzędu.
ulicami miasta,
pokrzykując hasła odpędzające
zimę. Na czele
tego wiosennego
pochodu niesiona była marzanna, którą, w tym
roku wykonały
6-latki z grupy IX
wraz z Elżbietą
Bajcar - Szierok Przedszkolaki po ratuszem
Spotkanie z Sekretarz Janiną Czekajło
„20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak
nas widzą, tak nas malują”
To temat ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży, do którego eliminacje gminne odbyły się 28 lutego.
Komisja w składzie Ola Kirchmann –plastyk,
Beata Pięta – dyrektor biblioteki, Leokadia
Bielecka – pełnomocnik burmistrza ds. zanr 2 (123) 2012

rządzania kryzysowego oraz Sebastian Pawlak – naczelnik OSP w Twardogórze wyłoniła
laureatów w dwóch kategoriach wiekowych.
Wyniki: grupa 5 – 8 lat: I Hubert Sobczyński,
II Julia Durman, III Aleksander Durman, IV
Anita Kocemba; Grupa 9 – 12 lat: I Katarzyna
Orlikowska, II Emil Porwolik, III Klara Drozd,
IV Anna Cieślik, V Nikola Kubiak.
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cje sportowe przebiegały w
radosnej atmosferze i przeplatane były programem
artystycznym dzieci. Po zakończeniu imprezy wszystkie
przedszkolaki biorące udział
w konkurencjach sportowych otrzymały pamiątkowe
puchary, złote medale oraz
nagrody rzeczowe.

Przedświąteczne
porządki

Niech zbliżające się przedświąteczne porządki mają
także odzwierciedlenie
wokół naszych domów.
Urząd Miasta i Gminy w
Twardogórze zwraca się
z prośbą do wszystkich
mieszkańców i właścicieli
przedsiębiorstw o uprzątnięcie swoich działek, terenów przyległych do posesji, a także chodników.

Posprzątaj
po swoim pupilu

Pojemniki z woreczkami
na psie odchody od ubiegłego roku są już także
u nas. Ustawione są
w miejscach najczęś ci ej u częszc za nyc h
przez mieszkańców wyprowadzających swoje
czworonogi. Przypominamy, że zostały ustawione
dlatego, bo sprzątanie
nieczystości po psach lub
kotach jest obowiązkiem
każdego właściciela. Im
szybciej wykształcimy
w sobie ten nawyk, tym
lepiej będzie żyło się nam
i naszym bliskim.
Przypominamy, że opłata
od posiadania psa wynosi 32 zł na rok.
5

Podróżnicze pogadanki

„Moja Azja” - pod tym hasłem w bibliotece publicznej w Twardogórze
rozpoczął się cykl pogadanek podróżniczych, które prowadzą Karolina Tyszer i Wojciech Gabryś. W lutym można było posłuchać o pobycie w Chinach
i Nepalu, a w marcu o Indiach. Więcej
na www.biblioteka.twardogora.pl

„Niezwykłe wakacje”

Znana i lubiana pisarka dla dzieci
i młodzieży Beata Ostrowicka gościła
5 marca w twardogórskiej bibliotece. To już druga wizyta u nas tej krakowskiej pisarki, która debiutowała
w 1995 roku książką „Niezwykłe wakacje”. Na spotkanie przyszli uczniowie ze szkół podstawowych 1, 2
i 3 oraz gimnazjaliści z dwójki. Więcej
na www.biblioteka.twardogora.pl

Biblioteka czynna dłużej
Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Twardogórze:
pn, śr, pt: 12.00 - 18.00
wt,czw: 09:00 - 15:00
sob:
08.00 - 14.00

Co za nami?

czyli imprezy zorganizowane
przez GOSiR

Triumf piłkarzy z Goszcza
12 lutego odbyły się otwarte mistrzostwa Twardogóry w turnieju halowej
piłki nożnej. I miejsce zajął Goszcz, II Twardogóra I, III - Goszcz II, IV - Twardogóra II, V - SP II, VI - Grabowno W.
W rozgrywkach w kategorii „open”
triumfował Goszcz I, przed GKN, Stradomią i Goszczem II.
Rywalizowali pingpongiści

Otwarte Mistrzostwa Twardogóry
w Tenisie Stołowym odbyły się 10 lutego.
W kategorii junior wystartowało 12
osób, natomiast w kategorii senior
wzięło udział 9 uczestników. W sumie
rozegrano 103 mecze.
Wyniki. Juniorzy: I - Krzysztof Szewczyk,
II - Krzysztof Bednarski, III - Jakub Buchowski. Seniorzy: I Marek Wojnarski, II
- Aleksander Król, III - Sławomir Obiegło
Wieluń i Kamyczki
II Otwarte Mistrzostwa Twardogóry
w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn
rozegrane zostały 25 i 26 lutego. Zespoły rywalizowały na trzech boiskach,
a spotkania sędziowali: Jan Majewski,
Edmund Goś oraz Łukasz Pędziwiatr.
Wyniki kobiet: mecz o I miejsce Muks
Siatkarz Wieluń - SMS Olimp Oborniki
Śl. 2-0, mecz o III miejsce Gimnazjum
nr 1 Wieluń - ZS nr 1 Lubin 2:1, mecz
o V miejsce MLKS Echo TwardogóraZsp Syców 2:0. mecz o VII miejsce CETS
Krośnice- ZS Bukowice 2:0.
Wyniki mężczyzn: mecz o I miejsce:
Kamyczki - ZS nr 1 Lubin 2:0, mecz
o III miejsce GOSIR Twardogóra - CETS
Krośnice 2:1, mecz o V miejsce Bazinga- Drink Team 2-0; mecz o VII miej-

(dział dla dorosłych)

czytelnia Internetowa:
pn, śr, pt: 14.00 - 18.00
wt, czw: 11.00 - 15.00
sob:
nieczynne
filie w Goszczu
i Grabownie Wielkim:
pn, śr, pt: 12.00 - 18.00
wt,czw: 09:00 - 15:30
www.biblioteka.twardogora.pl
6
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sce Nadleśnictwo Oleśnica Śl. - Iskra
Bełchatów 2:0. Najlepsze trzy drużyny
otrzymały pamiątkowe puchary, które
wręczył dyrektor GOSiR-u Jan Świerad.
Rozegrano turniej
Otwarte Mistrzostwa Twardogóry
w Halowym Tenisie Ziemnym odbyły
się 17 marca w sali sportowej przy ul.
Wrocławskiej. Do zawodów przystąpiło
7 par. Kolejno miejsca zajęli: I - Sławomir Obiegło i Zbigniew Olszański, II - Jerzy Bernacki i Tomasz Krasicki oraz III Krzysztof Obiegło i Mateusz Król.

W każdej kobiecie jest siła
7 marca ruszyła I edycja kursu samoobrony dla kobiet. W salce aerobiku
przy hali sportowej odbyło się pierwsze
z dwunastu spotkań kursu, na którym
spotkało się 12 pań. Instruktor sztuk
walki działający przy GOSiR-ze Piotr
Dzieszuk wyjaśnił uczestniczkom, jak
skutecznie bronić się w sytuacji zagrożenia oraz uświadomił, że w każdej kobiecie jest siła i odwaga.

Kobiety pod siatką
Walentynkowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora GOSiRu odbył się 14
lutego. Wzięły w nim udział zawodniczki klubu Echo Twardogóra i zawodnicy
sekcji istniejącej przy GOSiR-ze. Każda
z rozlosowanych par rozegrała 7 spotkań, które wyłoniły zwycięzców. Oto
oni: 1. Karolina Walczak, Adrian Piętos;
2. Aleksandra Urbańska, Dominik Rzadkowski; 3. Mateusz Król, Michał Kuc;
4. Dominika Orlińska, Andrzej Smolis;
5. Aleksandra Król, Aleksander Król; 6.
Karina Koćwin, Karol Kwaśnicki; 7. Patrycja Bogusławska, Michał Bednarski;
8. Anna Musiałowska, Tomasz Nowak.
nr 2 (123) 2012

Zasłużeni dla obronności kraju

►

Zebranie Ligi Obrony Kraju odbyło się 11 lutego. Było okazją do
wręczenia medali i odznaczeń.
Wręczyli je zaproszeni goście: burmistrz Jan Dżugaj i przewodniczący
rady miejskiej Stanisław Adamski.
Otrzymali je: Romuald Górski (Medal
Brązowy za Zasługi dla Obronności
Kraju), Wojciech Pawlik (Medal Srebrny za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju),
Paweł Pawlik (Medal Srebrny za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju), Aleksander Bajkowski (Medal Brązowy za Za-

Listy z Kocich Gór

►

nr 2 (123) 2012

wodników na zawody. Nie zapomniał
również pogratulować członkom klubu osiągnięć i wyników uzyskanych
w 2011 r.

Wystawili „Dzwonnika”

Spotkanie dla seniorów z poetą
Bolesławem Grobelnym zorganizowała 8 marca biblioteka publiczna
wraz ze Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Czas poświęcony
poezji przebiegał pod hasłem „Listy
z Kocich Gór”. Spotkanie rozpoczęło się
przywitaniem wszystkich przybyłych
przez prezesa Związku Jana Wieczorka. Głos zabrał również burmistrz Jan
Dżugaj, który złożył życzenia paniom

Nowi zarządcy wspólnot
Od 1 kwietnia 2012 roku zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi
będzie wykonywane przez nowe
podmioty. Wraz z końcem marca
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej przestaje pełnić tę
funkcję zgodnie z uchwałą Nr XVI
96.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 9 lutego 2012 zmieniającą uchwałę XXXII/222/09 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 26
czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu ZGKiM. Podczas marcowych spotkań właściciele nieruchomości dokonali wyboru nowych
zarządców. Wspólnoty mieszkaniowe z udziałem gminy będzie obsługiwać PIL-KAZ Nieruchomości s.c.
Zygmunt Kaźmierczak, Zdzisława
Pilc z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1 w Twardogórze.

sługi dla Ligi Obrony Kraju), Dariusz
Matujza (Złota Odznaka - zasłużony
działacz Ligi Obrony Kraju). Podczas
spotkania zaaprobowano sprawozdanie z działalności LOK za rok 2011
oraz przedstawiono zakres prac, które należy wykonać na strzelnicy, przyczyniając się do jej prawidłowego
i bezpiecznego funkcjonowania. Burmistrz podkreślił m.in. jak ważna jest
działalność LOK i klubu "Feniks"oraz
zadeklarował pomoc finansową gminy na działalność Ligi oraz wyjazdy za-

z okazji ich święta. Gościa specjalnego
przedstawiła dyrektor twardogórskiej
biblioteki – Beata Pięta, przybliżając
sylwetkę poety i opowiadając pokrótce
o jego działalności społecznej. Można
się było dowiedzieć, że zaproszony gość
pochodzi z Ostrzeszowa, z zawodu jest
nauczycielem wychowania fizycznego
i trenerem sportowym (obecnie na
emeryturze), a z zamiłowania plastykiem, przyrodnikiem, poetą i regionalistą. Podejmuje wiele działań, które służą propagowaniu historii, kultury oraz
przyrody swojej „małej ojczyzny”.
Swoimi wierszami poeta oprowadził zebranych po okolicach Kocich Gór, opowiedział o historii, ludziach oraz licznych ciekawostkach związanych z tym
regionem. Pan Bolesław zaprezentował
również intarsje i opowiedział o technice ich wykonania, wykorzystanych
materiałach i historii tej sztuki zdobniczej. W podziękowaniu za zaproszenie
i organizację spotkania napisał wiersz
o Twardogórze i okolicach.

Przedstawienie „Dzwonnik z Notre-Dame”, oparte na motywach powieści
„Notre - Dame de Paris” wystawiono
8 marca w SP w Goszczu. Wzięli w nim
udział uczniowie klasy IV i V. Adaptacją
scenariusza i przygotowaniem aktorów
zajęła się nauczycielka języka angielskiego Nadija Łomanowa-Barańska, scenografię zaprojektował i wykonał nauczyciel
techniki, wychowania fizycznego i przyrody Waldemar Pelc. Premierowe przedstawienie okazało się tak wielkim sukcesem,
że, z inicjatywy widzów i zaproszonych
gości, wystawione zostało również dla
mieszkańców Goszcza, rodziców uczniów
oraz dla kolegów i koleżanek z innych
szkół podstawowych gminy.

zbiórka zużytych opon

akcja dotyczy: odbioru zużytych opon jednośladów (rower, motor) oraz samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych
termin zbiórki: kwiecień 2012 r., zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów segregowanych
metodą workową
miejsce zbiórki: opony o średnicy do 70 cm należy wystawić przed wjazdem na teren posesji
(razem z workami zawierającymi odpady segregowane); opony od 70 do 110 cm należy przywieźć
samemu na teren bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Twardogórze (ul. Wrocławska 15), w godzinach 7.30 do 14.00
warunki odbioru: opony powinny być czyste, bez zanieczyszczeń (piasek, ziemia i itp.) oraz
bez felg
uczestnicy: akcja kierowana jest do osób fizycznych i nie obejmuje osób prowadzących działalność
gospodarczą, związaną z wymianą opon oraz inną działalność w ramach której, powstaje znaczna
ilość opon
Uwaga! Zbiórka nie dotyczy opon pochodzących od pojazdów rolniczych, leśnych oraz przemysłowych, o średnicy powyżej 110 cm. ZGKiM nie będzie wystawiał kart przekazania odpadów.
Dodatkowe informacje: Urząd Miasta i Gminy, pokój nr 3 lub tel. 71 399 22 39
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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

Przyjazny urząd

W ramach akcji „Przyjazny
urząd" Wojskowa Komenda
Uzupełnień we Wrocławiu,
w porozumieniu z Urzędem
Miasta i Gminy Twardogóra,
utworzyła punkt informacyjno-konsultacyjny, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do
szczegółowych i aktualnych informacji dotyczących nowych form służby wojskowej, a także

przyjmowanie wniosków (do służby przygotowawczej oraz do służby w Narodowych Siłach
Rezerwowych) lub próśb o wydanie zaświadczeń, bez konieczności przyjazdu osób zainteresowanych do WKU we Wrocławiu. Pierwsze
konsultacje odbyły się w Gminnym Centrum
Informacji przy ulicy Ratuszowej 13 a 8 marca.
Kolejne zaplanowane są na 8 maja, 28 czerwca, 28 sierpnia oraz 23 października 2012 r.
w godzinach 9.30 - 10.30.

CO PRZED NAMI?

► 14 kwietnia - Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn w ramach 35. Wrocławskiej Spartakiady Rekreacyjnej
TKKF.
► 2 kwietnia - kabaret „Bzik” (świetlica środowiskowa "Harcówka").
W tym dniu zostanie także rozstrzygnięty konkurs plastyczny.
Więcej informacji pod nr tel. 71
315 99 10.
► 21 - 22 kwietnia - Ogólnopolski turniej minipiłki siatkowej chłopców.
W turnieju wezmą udział zespoły
reprezentujące minipiłkę siatkową 4 - osobową z roczników 1999
i młodsi.
► 28 - 29 kwietnia - Ogólnopolski turniej minipiłki siatkowej
dziewcząt. W zawodach wystartują zespoły 4 - osobowe
z roczników 1999 i młodsze.

są to działania niezgodne
z prawem, szkodliwe dla środowiska naturalnego i jakości gleb. Stanowią również
zagrożenie dla życia i mienia
ludzkiego. Aż 19 razy twardogórska straż interweniowała w trzeci weekend marca gasząc pożary łąk i lasów.

IV GMINNY KONKURS

PIOSENKI POLSKIEJ
pod patronatem Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra

IX
PR S
eliminacje:
D
AN DCZA2012 15 i 16 maja
R
T GA PO ÓRY
A
E
R W G
koncert laureatów:
LAUAŚPIEARDO
Z TW
I
18 maja 2012 r., 16.00
DN

świetlica w Moszycach

Zgłoszenia do 2 kwietnia 2012 r.
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Wrocławska 39, 56-416 Twardogóra
e-mail: ro.orlikowski@interia.pl
regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa
do pobrania: gosir.twardogora.pl
kontakt: Robert Orlikowski tel. 692 642 450

Jak co roku, od marca do
końca listopada, można
korzystać z bezpłatnych
zajęć sportowych na
boiskach wielofunkcyjnych
"Orlik 2012” przy ulicy
Sportowej w Twardogórze. Zajęcia w piłkę nożną,
siatkówkę i koszykówkę
prowadzi trener Janusz
Dwornikowski zatrudniony
przez gminę w ramach
programu „Animator
- Moje Boisko - ORLIK
2012”.

PN - PT: 16:00 - 22:00
w marcu i listopadzie:
14:00 - 20:00

SOB:
12:00 - 18:00
NIEDZ: 10:00 - 12:00
13:00 - 16:00

Terminarz meczów
GKS "LOTNIK"

Seniorzy: KL. "B":
▪ 22 kwietnia, 16:00
		 Borowianka Borowa
▪ 3 maja, 17:00		
		 GKS Kamień
▪ 13 maja, 17:00
		 LZS Siekierowice
▪ 27 maja, 17:00
		 LZS Bystre
Juniorzy: KL."0":
▪ 7 kwietnia, 16:00
		 MKP Wołów
▪ 14 kwietnia, 16:00
		 Czarni Jelcz Laskowice
▪ 28 kwietnia, 16:00		
		 Strzelinianka Strzelin
▪ 5 maja, 17:00
		 Polonia Jaszowice
▪ 19 maja, 17:00
		 Dolpasz Skokowa
▪ 2 czerwca, 17:00
		 LZS Stary Śleszów

OFERTA BANKIETOWO-NOCLEGOWA GOSIR-U
imprezy okolicznościowe

noclegi

• świetlica w Moszycach - sala na 120 osób
• świetlica „Harcówka” - sala na 80 osób
• centrum w Chełstowie na sala na70 osób

• hotel przy hali - 30 osób; pokoje 2-3-4 os.
• świetlica w Moszycach - 30 osób; pokoje 2-3-5 os.
• centrum w Chełstowie - 35 osób; pokoje 2-3-4-6 os.

Obiekty w Twardogórze i Moszycach klimatyzowane.
Wszystkie posiadają zaplecza kuchenne z pełnym wyposażeniem. Wynajmujący sale i inne pomieszczenia
we własnym zakresie zapewnia obsługę kuchni.

Pokoje z łazienkami, TV i dostępem do internetu.

rezerwacje: GOSIR, tel. 71 315 99 10
szczegóły: www.gosir.twardogora.pl

