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dni Twardogóry
upłynęły pod znakiem starego polskiego big beat'u, drapieżnego rock
and roll'a i, wciąż popularnego,
disco polo.

Brawurowo i z przytupem

str.6

W programie:
korowód dożynkowy, msza św.,
obrzędy dożynkowe, koncert Mirosława Jędrowskiego, konkursy
(najsmaczniejszy i najładniejszy
kołacz sołecki, rzut belą słomy,
przetaczanie opony ciągnikowej),
zabawa taneczna...

szczegóły wkrótce na plakatach
Rondo przy policji

Wykonany został wstępny
projekt ronda. Realizacja
planowana jest
str. 2
w przyszłym roku.

Setne urodziny

Mieszkanka Moszyc Ludwika
Duda ukończyła 100 lat. str. 5

Konkurs piosenki polskiej

►

Za nami IV Festiwal Orkiestr Dętych. Jak zwykle, imprezie patronował
burmistrz, jej organizatorem był GOSiR, a koordynatorem Robert Orlikowski.
Festiwal, tradycyjnie już,

Grand Prix wyśpiewała
Judyta Walczak.

rozpoczął przemarsz orkiestr
z parkingu przy OSP do rynku. Występom orkiestr
pr z ys ł uchiwali się m.in.
burmistrz Jan Dżugaj, jego
zastępca Jan Bernacki oraz
wiceprzewodniczący rady
miejskiej Andrzej
Obiegło. Na zakończenie każda
z orkiestr otrzyma ł a pamiątk o w y p u c h a r,
a także nagrodę
finansową ufundowaną przez
szefa gminy. Imprezę zwieńczył
Marsz Karola Padivy, brawurowo
w ykonany z bi-

str. 5

Śmiecenie inaczej

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu z odpadami. str. 8

sem przez wszystkie cztery
orkiestry. Dyrygował nimi
Stanisław Miśkiewicz, któremu spontanicznie zagrano
jeszcze tradycyjne „Sto lat”.
Kierowana przez niego Twardogórska Orkiestra Dęta
powstała w 2006 r. przy
Urzędzie Miasta i Gminy
z inicjatywy burmistrza Jana
Bernackiego, który zaproponował, aby jej członkami
zostali uczniowie Społecznego Ogniska Artystycznego
w Twardogórze. Jej skład

tworzą: Filip Kopczyk, Robert
Puszyński, Jakub Budzowski,
Lesław Polak – kornety; Alicja Mogilnicka, Marta Obiegło – flety; Jakub Kłosowski,
Dawid Kazimierczak, Tomasz
Kowalczyk, Agnieszka Franc
– saksofony; Martyna Urbaniak – klarnet; Stanisław Kuśnierz – perkusja. Oprócz gospodarzy na twardogórskim
rynku zagrali: Namysłowska
Orkiestra Dęta, Orkiestra
Dęta Mickiewiczowskie go Centrum Turystycznego
z Żerkowa i Trzebnicka Orkiestra Dęta.
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Projekt ronda przy komisariacie policji

● W trakcie opracowywania jest dokumentacja projektowa
remontu ulicy Długiej oraz skrzyżowania ulic: 1-go Maja,
Poznańskiej, Wojska Polskiego i Placu Targowego, gdzie
gmina planuje w ramach porozumienia trójstronnego
z województwem i powiatem wybudować rondo. Jeśli się
uda, już w przyszłym roku. Wstępne rozwiązanie projektowe przedstawia powyższy rysunek.
● Korporacja Budonis z Kępna, ponownie złożyła ofertę
i wygrała przetarg na remont przy ulicy Ratuszowej 43 za
kwotę 234 235,47 zł. Ta sama firma rewitalizuje budynki
o numerach 4 i 9, a przy Ratuszowej 1 c odnawia Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PIKO Jacek Krajewski
z Wrocławia. W remontowanych budynkach zamontowana została nowa stolarka okienna i drzwiowa, w tym
witryny sklepowe. Tylne elewacje zostały już ocieplone
i wykonano izolacje przeciwwilgociowe ścian. Po uzyskaniu zgody przez wykonawcę na zajęcie pasa drogowego
ustawione zostaną rusztowania i ruszą prace przy elewacjach frontowych. Zgodnie z umową, prace powinny zakończyć się do 31 października 2012 r.

"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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gram Operacyjny „Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, który został pozytywnie rozpatrzony przez Komitet LGR. Jeśli przebiegnie pomyślnie jego
weryfikacja w urzędzie marszałkowskim
otrzymamy dofinansowanie w kwocie
1 500 000 zł. Gmina planuje tam uruchomić centrum edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych.
● Tuż przy pałacu w Goszczu, przy drodze
wojewódzkiej został odbudowany fragment muru, który niedawno został zniszczony w wyniku kolizji drogowej z udziałem tira.
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● Zgłoszony do odbioru został pierwszy
etap prac przebudowywanej miejskiej
oczyszczalni ścieków w Twardogórze.
Zadanie realizuje Zakład Ochrony Środowiska Krystyny Mitury z Poznania na zlecenie ZGKiM. Całość inwestycji pochłonie
5 611 656,61 zł. Zakończenie prac planowane jest do października przyszłego
roku, a uzyskanie efektu ekologicznego
● Na kolejny rok została podpisana umowa o
do czerwca 2014 r.
dofinansowanie "Usuwania wyrobów za● Wykonana została dokumentacja prowierających azbest z terenu Gminy
jektowa adaptacji poddasza w Urzędzie
Twardogóra". Zadanie to zostanie zrealiMiasta i Gminy. Projekt został złożony w
zowane przy wsparciu finansowym Narostarostwie w celu uzyskania pozwolenia
dowego Funduszu Ochrony Środowiska i
na budowę.
Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wo● Natomiast pozwolenie na budowę uzyjewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskała gmina na przebudowę fragmentu
ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
skrzydła północno-zachodniego zespoZarząd WFOŚiGW
łu pałacowego w Goszczu. O środki, na
przyznał naszej gmirealizację tej inwestycji, gmina złożyła
nie dotację w kwocie
wniosek w ramach środka 4.1. Rozwój
47 880,00 zł.
obszarów zależnych od rybactwa - Pro-

● Plac miejskiego targowiska przy ulicy Wrocławskiej przebuduje PHUP ELEKTRO-MEX
z Kępna. Firma ta złożyła najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1 296 880,91 zł. Najwyższa opiewała na 1 800 000 zł. Termin realizacji ustalony został na 30 września bieżącego roku. Do tego czasu funkcjonuje targowisko tymczasowe przy placu OSP przy
ulicy Kopernika. 4 czerwca przekazany został wykonawcy plac budowy. W ramach
przebudowy rozebrany zostanie istniejący budynek magazynowy w tylnej części placu. Gmina zamierza przeznaczyć do sprzedaży materiał z rozbiórki, w tym konstrukcje
stalowe. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Infrastruktury Technicznej
w UMiG pod numerem telefonu 71 399 22 48 Na realizację tej inwestycji gmina podpisała 3 kwietnia umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " objętego PROW
na lata 2007-2013, zgodnie z
którą otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% kosztów Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
kwalifikowanych czyli około
Europa inwestująca w obszary wiejskie
1 mln złotych.
nr 4 (125) 2012

Twardogórski Informator Samorządowy

►

Jeszcze raz przepraszamy
mieszkańców za ponadgodzinne opóźnienie w programie Dni Twardogóry. Nie było
ono jednak zależne od organizatora. Spółka RAGTIME,
odpowiedzialna za technikę
estradową, nie przygotowała sceny na ustaloną godzinę,
za co poniosła konsekwencje
finansowe. Wynagrodzenie
za wykonaną usługę zostało
pomniejszone o karę w wysokości 10 000 zł. Gmina zamiast
17 835 zł zapłaciła spółce RAGTIME - 7 835 zł.

►

Wojskowa Komenda Uzupełnień we Wrocławiu przypomina, że 28 czerwca 2012
roku w godzinach 9:30 - 10:30
w Gminnym Centrum Informacji przy ulicy Ratuszowej 13a
funkcjonować będzie punkt
konsultacyjny w ramach akcji
"Przyjazny urząd". Ma ona na
celu 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.

►

Tylko do 25 czerwca dziecko
może wyjechać za granicę
na podstawie wpisu w paszporcie rodzica. Po tym czasie
każdy niepełnoletni będzie potrzebował swojego prywatnego dokumentu. Na lotnisku czy
przejściu granicznym (przypomnijmy, że do końca Euro 2012
wznowiono kontrolę z krajami
strefy Schengen) nikt dziecka
za granicę nie wypuści.

►

Do 30 czerwca urzędy mają
termin na wprowadzenie do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej informacji
o koncesjach, zezwoleniach,
licencjach oraz wpisach do
rejestrów działalności regulowanej. Te i inne informacje o
przedsiębiorcach dostępne są
na portalu firma.gov.pl.

Zmarła

Stanisława Łusiak,

najstarsza mieszkanka
gminy Twardogóra.
Odeszła w wieku 103 lat.
Rodzinie składamy wyrazy
głębokiego współczucia
i szczerego żalu.
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Telewizor dla Jubilatki

►

11 czerwca setne urodziny świętowała mieszkanka Moszyc Ludwika Duda.
Były kwiaty, tort, list od premiera i wojewody oraz telewizor i gratulacje od burmistrza Jana Dżugaja. Jubilatce, życzenia
złożyła również Dyrektor oleśnickiego
oddziału KRUS Elżbieta Łukajczuk. W
uroczystości wzięli udział najbliżsi Pani

przed remontem

● Zakończył się remont budynku szatniowo-sanitarnego przy
boisku Orlik na ulicy Sportowej 1 w Twardogórze. Poprzez
zmianę układu pomieszczeń, zostały wyodrębnione dwie
niezależne szatnie z węzłem sanitarnym, pomieszczenie
trenera oraz kotłowni gazowej. Budynek został także wyposażony w nowe instalacje. Komisja potwierdziła dobrą
jakość wykonanych prac podczas obioru technicznego 29
maja. Remont wykonała firma „Ładne Wnętrze” S.C. J.W.
Lenda z Twardogóry za 189 275,97 zł.

po remoncie

do końca sierpnia. Koszt inwestycji to 968 930,37 zł za
1820 m drogi. Gmina pozyskała dofinansowanie na to zadanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i
Leśnych w wysokości 275 600 zł.

● Gmina kontynuuje remonty dróg gruntowych przy użyciu
wyrówniarki. W maju pokruszono gruz uzyskany z remontów chodników, dzięki czemu uzyskano ok. trzech tysięcy ton materiału przeznaczonego do utwardzania miejsc
szczególnie narażonych w okresach opadów i roztopów na
rozmiękanie.

po remoncie
przed remontem

Ludwiki, a także przedstawiciele Urzędu
Miasta i Gminy Twardogóra: Zastępca
Burmistrza Jan Bernacki, Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Adamski,
Skarbnik Izabela Kłosowska, Kierownik
USC Anna Humeniuk oraz Inspektor ds.
ewidencji ludności i dowodów osobistych Anna Olek.

● Zaawansowanie prac przy przebudowie chodników wzdłuż
drogi powiatowej w Grabownie Małym sięga już blisko 70
procent. Częściowo prace zostały już odebrane. Wykonawcą jest firma Jana Pawlaka KAN-WOD z Twardogóry.
Koszt inwestycji to 433 303,71 zł. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowane w ramach działania
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na
lata 2007-2013. Przebudowa potrwa do 30 sierpnia.

Pani Ludwika urodziła się 10 czerwca 1912
roku w Malinowie. Od 67 lat (10 grudnia
1945) mieszka w Moszycach. Związek małżeński zawarła w 1940 roku z Andrzejem
Dudą, który zmarł w 2005 roku. Ma czworo dzieci: Kazimierza Dudę, Jana Dudę, Janinę Nikolin i Helenę Modrzyńską. Doczekała się 12 wnuków i 17 prawnuków.

Grand Prix wyśpiewała Judyta Walczak

►

Eliminacje gminne Konkursu Piosenki Polskiej pod patronatem burmistrza Jana Dżugaja odbyły się już
po raz 4. w świetlicy wielofunkcyjnej
w Moszycach. Konkurs zorganizował
GOSiR. W przeglądzie zaprezentowało
się 101 solistów, którym mógł towarzyszyć zespół do czterech osób. Jury w
składzie: Kazimierz Cichoń, Andrzej Kowalczyk, Stanisław Miśkiewicz oceniało dobór repertuaru, walory głosowe,
interpretację, poprawność intonacji
i ogólny wyraz artystyczny. Nagrodę

Grand Prix IV Gminnego Konkursu Piosenki Polskiej – puchar burmistrza wyśpiewała solistka Judy ta Walczak,
podopieczna Roberta Orlikowskiego
z GOSiR-u w Twardogórze, która w ramach dodatkowej nagrody wystąpiła
przed koncertem Ani Rusowicz – gwiazdy Dni Twardogóry. Uroczysty koncert
laureatów odbył się w piątek 18 maja.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie
● Rozstrzygnięty został przetarg na przebudowę drogi gminnej w kierunku cmentarza w Grabownie Wielkim. Wykona ● Na mocy uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
ją Spółka Gembiak-Mikstacki za 99 229,62 zł. 18 czerwca
z dnia 17 maja 2012 r. przyznano gmiprzekazany został plac budowy, a firma ma czas do końca
nie środki w wysokości 30 000 zł na
lipca na realizację.
realizację przedsięwzięcia pn. "Zago● Chodnik przy ulicy Lipowej wykona firma PROMAX Wiesłaspodarowanie terenu rekreacyjnego
wa Bacik z Ostrzeszowa za 162 582,08 zł. Remont obejmie
w miejscowości Sądrożyce" w ramach
odcinek od ulicy Wielkopolskiej do skrzyżowania z ulicą Tokonkursu "Odnowa Dolnośląskiej
polową.
Wsi". Dofinansowanie wynosi ok. 50%
● Trwa przebudowa drogi gminnej w Domasławicach. Wykokwalifikowanych kosztów projektu.
nawcą jest Spółka Jawna Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna. ● 28 czerwca mija termin składania ofert w przetargu nieOdcinek pomiędzy Czwórką a Domasławicami został wyograniczonym na przewóz uczniów do szkół prowadzonych
korytowany, ułożona została warstwa odsączająca i podprzez Gminę Twardogóra oraz do Oleśnickiego Parku Wodbudowa z kruszywa mineralnego w celu zapewnienia beznego w Oleśnicy na naukę pływania w roku szkolnym 2012piecznej komunikacji i dostępu do posesji. Prace potrwają
2013 w okresie od 1 września br. do 28 czerwca 2013 r.
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Wyniki - przedszkole: I miejsce ex aequo - Maria Babij z Ogniska Muzycznego Moderato, Kamila Bilska, Katarzyna Orlikowska, II - Jan Gońda, Zuzanna Żurawka, Amelia Noga, III - Zofia Kalaruz, Weronika Świerad, Kacper
Pater, wyróżnienia: Amelia Michałowska, Martyna Nikolin, Maciej Iwaszko, Hanna Janas, Julia Więcław, Maja Pluta, Nikola Rządczyk; klasy I – III szkoły podstawowej:
I miejsce ex aequo - Milena Gawin, Oliwia Komór, Marta Wajda, Maja Juszczak, II - Dawid Krawczyk, Jagoda Ślusarek, Miriam Witiw oraz Aleksandra Myszkowska,
III - Natalia Antas, Julia Pawlak, Julia Kędzia, Agata Moczulska, wyróżnienia: Julia Fajkowska, Julia Hłądzyńska, Magdalena Kral, Martyna Ślusarek; klasy IV-VI szkoły
podstawowej: I miejsce ex aequo - Inga Dzięgielewska, Natalia Łotecka, Marta Obiegło, II - Patryk Bogusławski, Julia Franczak, Alicja Solarz, III - Marcelina Pluta,
Agata Różańska, Adrianna Marszałek, wyróżnienia: Magdalena Gojny, Patrycja Harych, Dżesika Promna, Damian Szuster; Gimnazjum: I miejsce ex aequo - Emilia
Biernat, Monika Federyszyn, Julia Wira, II - Aleksandra Kozłowska, Paweł Kuriata, Patrycja Szewczyk, III - Agnieszka Cych, Justyna Słaba, Maja Olszańska, wyróżnienia: Agata Głowacz, Ewa Kaszczyszyn, Lena Krzywańska, Klaudia Szewczyk, Klaudia Pawluk, Kornelia Woźniak, Adrianna Smolis; Kategoria wiekowa powyżej 16 lat:
I miejsce: Daria Kleszcz, II - Marta, III- Kinga Mrowiec, wyróżnienia: Maciej Knap, Martyna Radomska. Pełna lista laureatów dostępna na stronie www.twardogora.pl
nr 4 (125) 2012
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dni Twardogóry
po raz trzynasty

Dni Twardogóry, upłynęły pod znakiem starego polskiego big beat'u,
drapieżnego rock and roll'a i, wciąż
popularnego, disco polo.
Pierwszą gwiazdą sobotnich obchodów była Ania Rusowicz - córka znanej bigbitowej piosenkarki
Ady oraz Wojciecha Kordy. 29-letnia wokalistka, która w tym roku
otrzymała aż cztery Fryderyki, czyli najważniejsze nagrody polskiego
przemysłu muzycznego, wystąpiła z
ponadgodzinnym opóźnieniem. Jednak nie z jej przyczyny, ani organizatora. – Było to spowodowane tym,
że firma RAGTIME, odpowiedzialna
za technikę estradową, nie przygotowała sceny na ustaloną godzinę –
tłumaczy burmistrz Jan Dżugaj. Ania
zaśpiewała głównie utwory pochodzące z repertuaru jej mamy, wykonywane z Niebiesko-Czarnymi na
przełomie lat 60. i 70. Nie obyło się
również bez autorskich dzieł młodej
piosenkarki, takich jak choćby „Ślepa miłość”. Ze starszych kawałków
można było usłyszeć „Obiecałeś
dać mi rzekę”, „Nie pukaj do moich
drzwi”, „Za daleko mieszkasz miły”,
a nawet „Hush” z repertuaru grupy
Deep Purple.

– Za chwilę wejdzie na scenę moja
ciocia – Ania Rusowicz zaanonsowała występ Wandy Kwietniewskiej,
niegdyś współzałożycielki grupy
Lombard, a dziś liderki Wandy i Bandy. Zabrzmiały przeboje, które co
prawda szczyt popularności miały w
latach 80., ale dla przybyłej publiczności nie miało to większego znaczenia. Widzowie entuzjastycznie przyjęli „Hej, heja, hej”, „Para goni parę”,
„Kochaj mnie, miły”, „Hi fi” czy „Nie
będę Julią”. – Wiecie z jakiego to filmu? – zapytała przed wykonaniem
„Siedem życzeń”, zwiastunu serialu
pod tym samym tytułem. Twardogórzanie wiedzieli, jednak zdarzało
się, jak przyznała sama artystka, że
w innych miastach ludzie odpowiadali „Czterej pancerni i pies”. Z nowszych piosenek grupa zaserwowała
„To nie Polska”, z albumu „Z miłości
do strun”. Wandzie Kwietniewskiej
towarzyszył na gitarze m.in. Marek
Raduli - członek pierwszego składu
TSA, a także Bajmu, grupy Tadeusza
Nalepy oraz Budki Suflera.
W niedzielę pogoda także dopisała, a tłumy na placu OSP były jeszcze
większe. Po raz pierwszy w Twardogórze wystąpił discopolowy Bayer

Full, przekornie nazywany Stonesami polskiej prowincji. Każdy chciał
na żywo zobaczyć zespół, który w
ciągu ćwierć wieku sprzedał 16,5
mln płyt, popularny również w dalekich Chinach, gdzie koncertuje do
dziś. Okazało się, że nad Skorynią disco polo także ma ogromne rzesze
fanów. Lider Sławomir Świerzyński,
jak zwykle, tryskał dobrym humorem, opowiadał dowcipy, nawiązywał łatwy kontakt z widownią. –
Wiecie, dlaczego kobieta po 40. nie
powinna się bawić w chowanego?
– zapytał w którymś momencie –
Bo istnieje prawdopodobieństwo,
że już jej nikt nie będzie chciał szukać – odpowiedział, za co panowie
nagrodzili go gromkimi brawami.
Usatysfakcjonowani zostali chyba wszyscy wielbiciele weselnych
klimatów, albowiem nie zabrakło
niezniszczalnej „Blondyneczki”,
„Czerwonej jarzębiny”, „Kaliny”,
„Złotowłosej Anny”, „Majteczek
w kropeczki”, utworu „Żono moja”,
a na zakończenie „Barki”.
Ostatnią gwiazdą Dni Twardogóry były Łzy, z nową wokalistką Sarą
Chmiel. Koncert ten rozpoczęła piosenka „7 stóp pod ziemią”, a zakończyła popularna „Agnieszka”. Widzom podobały się jeszcze „Narcyz
się nazywam”, „Trochę wspomnień
tamtych dni”, „Uczę się ciebie na pamięć”, „Puste słowa” i „Gdybyś był”.
Dni Twardogóry zaszczycili swą
obecnością liczni goście, wśród których byli burmistrz Sycowa Sławomir
Kapica, jego zastępca Robert Malecki, wójt Dobroszyc Jan Głowa, wójt
Dziadowej Kłody Tadeusz Ziółkowski, burmistrz Międzyborza Jarosław
Głowacki czy zastępca burmistrza
Bierutowa Andrzej Czechowski.

Śmiecenie inaczej – Śmieciowa Rewolucja już wkrótce

►

Do końca czerwca Sejmik Województwa Dolnośląskiego zamierza
uchwalić nowy Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami w oparciu
o znowelizowaną ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która wprowadza rewolucyjne zmiany w postępowaniu z odpadami komunalnymi. Najpóźniej od 1 lipca 2013
r., to nie właściciel gospodarstwa domowego będzie zawierał umowę na
odbiór odpadów z firmą wywożącą
odpady, lecz obowiązek ten scedowany będzie na Gminę. Gmina wyłoni w
trybie przetargowym firmę odbierającą odpady od każdego gospodarstwa.
Gmina będzie zobowiązana też zapłacić
firmie za ilość odpadów odbieranych
od wszystkich gospodarstw. Firma odbierająca odpady będzie zobowiązana
dostarczyć wszystkie odpady zebrane z
terenu Gminy do specjalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w której 100 %
odpadów zostanie przesortowanych najpierw
na specjalnych sitach
me c hanic znyc h,
potem ręcznie
na specjalnych
liniach sortowniczych. Pozostałe
odpady
zostaną rozdrobnione mechanicznie. Natomiast frakcje biologiczne (np.
odpady kuchenne, odpady zielone) zostaną przetworzone specjalnymi tech-

Euro bez tajemnic

►

Impreza poświęcona Euro 2012 odbyła się 6 czerwca, tuż przed rozpoczęciem tego wielkiego wydarzenia, w
Bibliotece Publicznej w Twardogórze.
Przygotowana zotała we współpracy
ze Szkołą Podstawową w Goszczu. Spotkanie, w którym licznie uczestniczyły
dzieci, młodzież, rodzice i opiekunowie,
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nologiami termiczno-biologicznymi.
W zależności od użytej technologii
otrzymywane będą nowe produkty:
kompost, biogaz, paliwo alternatywne
(np. do spalania w cementowniach), surowce wtórne do recyklingu (np. szkło,
tworzywa sztuczne, makulatura, metale), części stabilizowane biologicznie
(kompost), nawóz organiczny, wreszcie
balast przeznaczony do składowania
(ok.20-30% z całości przetwarzanych
odpadów). Takie instalacje do przetwarzania już istnieją na terenie naszego
województwa. W projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
województwo zostało podzielone na
sześć regionów. Gmina Twardogóra została przypisana do regionu północno-centralnego, największego obszarowo
oraz pod względem liczby ludności (ok.
1 mln mieszkańców) do którego przynależy m.in. miasto Wrocław i innych
26 gmin. Odpady zebrane w danym regionie będą mogły być przetworzone
wyłącznie na jego terenie. W regionie
północno-centralnym zostały wyznaczone tylko cztery regionalne instalacje
przetwarzania odpadów komunalnych.
W gminie Trzebnica, we Wrocławiu,
w gminie Wąsosz oraz w gminie Strzegom. Instalacją zastępczą jest wyznaczone składowisko odpadów za Grabownem Wielkim, ale maksymalnie do
czasu zapełnienia kwatery na odpady,
która teraz jest wypełniona odpadami
w połowie swojej objętości. Wiemy już
na pewno, że od 01.07.2013 r. nie będziemy mogli bezpośrednio dostarczać
odpadów na nasze gminne składowi-

sko. Na składowisku mogą być złożone
tylko odpady po przesortowaniu i przetworzeniu na specjalnych instalacjach.
Ponieważ jednak nie posiadamy takich
instalacji, będziemy musieli dostarczać
gminne odpady do którejś z w/w instalacji regionalnych. Wiemy, że z chwilą
zamknięcia naszego składowiska, będziemy zobowiązani dokonać rekultywacji kwatery na odpady, która polega na usypaniu czaszy z mas ziemnych
na hektarowej powierzchni kwatery.
Znacznie taniej byłoby usypać czaszę z
odpadów i przykryć warstwą ziemi. Czy
właściciele instalacji regionalnych będą
chcieli nam oddać odpady po ich przesortowaniu? Tego jeszcze nie wiemy.
Wiemy, że na pewno koszty odbierania
odpadów powiększą się o koszty transportu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a
także o koszty przetworzenia odpadów
w regionalnej instalacji. Suma wszystkich kosztów będzie stanowić podstawę do określania wysokości stałej
opłaty za odbiór odpadów, którą obligatoryjnie wpłacać będzie co miesiąc
do Urzędu Gminy każde gospodarstwo
domowe, niezależnie od ilości przekazywanych odpadów. Ta stała opłata będzie mogła być obniżona, jeśli w
gospodarstwie będzie prowadzona segregacja odpadów komunalnych. Jakimi metodami będzie obliczona opłata
dla każdego gospodarstwa? O tym zadecyduje Rada Miejska do końca 2012
roku, o czym niezwłocznie poinformujemy w Twardogórskim Informatorze
Samorządowym.

miało przybliżyć Euro 2012 w Polsce i
na Ukrainie, poprzez ideę wspólnego
kibicowania, integrację między uczniami różnych placówek i twórczą wspólną
zabawę. W ramach „Ogólnopolskiego
Tygodnia Czytania Dzieciom” fragment
książki Luigiego Garlando „Pierwszy
mecz” przeczytał dzieciom pracownik
GOSiR-u Andrzej Galert. Były też pytania na słuchanie ze zrozumieniem tekstu, rozdano nagrody w konkursie plastycznym „Euro 2012 w oczach dzieci i
młodzieży”, wystąpili uczniowie goszczańskiej podstawówki przygotowani
przez Małgorzatę Śniegulską i Nadiję
Łomanową-Barańską, nie zabrakło prezentacji multimedialnej o Euro 2012
szóstoklasisty Marcina Zagrodnickiego
oraz tańca z pomponami w rytm pio-

senki Ricky'ego Martina „Go go go”.
Swoją interpretację utworu „Koko...”
zaprezentowały też przedszkolaczki z
Miejskiego Przedszkola z wychowawczynią Haliną Bernacką.
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imprezy towarzyszące
Dni Twardogóry, to nie tylko występy
gwiazd, ale też mnóstwo imprez towarzyszących. Na tej samej scenie, co ich
idole, zaprezentowały się dzieci i młodzież ze Społecznego Ogniska Artystycznego „Allegretto”, Twardogórska Orkiestra Dęta, przedszkolaki, uczniowie SP nr
1, 2 oraz z Grabowna Wielkiego, gimnazjaliści, a także zespół Impuls. Przed występem Ani Rusowicz zaśpiewała Judyta
Walczak - laureatka Konkursu Piosenki
Polskiej. GRATKA DLA DZIECI ► Organizatorzy pamiętali również o zbliżającym
się Dniu Dziecka. Z tej okazji maluchy mogły przez trzy godziny poskakać na trampolinie, pobawić się na dmuchańcach,
razem z klaunem Balonardem, ze szczudlarzami czy w indiańskiej wiosce. Szereg
konkurencji sprawnościowych przygotował GOSiR. Za udział w zabawach dzieci
otrzymywały lizaki, piłki plażowe, piłki-jojo, odblaskowe misie czy też opaski.
Rozdano ich prawie cztery tysiące. Ze

sceny rozśmieszał kabaret Bzik, „Bombową wycieczką” zapraszając do wspólnej
zabawy dzieci wraz z rodzicami. ZABAWA
I POKAZ OGNI ►W pierwszy dzień święta
aż do godz. 3 nad ranem trwała zabawa
przy zespole „Sami swoi”, natomiast drugi dzień obchodów, jak co roku, zwieńczył
pokaz fajerwerków. COŚ DLA DUCHA ►
Wiele działo się również w naszych świątyniach oraz na obiektach sportowych.
Od piątku do niedzieli w kościele św.
Trójcy i Matki Boskiej w Twardogórze
można było podziwiać wystawę „Lokalni
twórcy”, zorganizowaną przez Bibliotekę
Publiczną. Na ekspozycję składały się: obrazy Adama Fajkowskiego i prace uczestników pleneru malarskiego „Pejzaże znad
Skoryni”. NA SPORTOWO ► Odbył się turniej piłkarski szkół podstawowych i osób
dorosłych, na strzelnicy rozegrano zawody w konkurencji karabin dowolny, a na
kortach zmierzyli się tenisiści w turnieju
deblowym.

Wyniki zawodów sportowych
► Turniej piłki nożnej - kategoria OPEN: 1. Komorów, 2.
JolisGarcons, 3. Cieszyn, 4. Dzieci Kwiaty, 5. Grabowno Wielkie, 6. Skorynia
► Turniej piłki nożnej - szkoły podstawowe: 1. SP 2. SP
Goszcz, 3. SP 1, 4. SP Grabowno Wielkie
► Turniej tenisa ziemnego par: 1. Jerzy Bernacki - Tomasz Krasicki, 2. Sławomir Obiegło - Zbigniew Olszański, 3. Wojciech Antos - Zbigniew Trzepadłek, 4.Witold Szydełko - Andrzej Miernik
► Zawody strzeleckie: seniorzy - karabin: 1. Krzysztof
Pater, 2. Dariusz Pienio, 3. Andrzej Głowacz; juniorzy karabin: 1. Magdalena Knap, 2. Igor Ryszczyk, 3. Paula Kupc; samorządowcy - karabin: 1. Michał Pruski, 2.
Katarzyna Sobczyk-Pienio,3. Krzysztof Górecki; grupa
powszechna - karabin: 1. Adam Nowicki, 2. Marek
Bernacki, 3. Bronisław Sobiś.

Będą stypendia

Czołówka polskich siłaczy w Twardogórze

►

Dziesięciu najlepszych siłaczy w
kraju zawitało do Twardogóry, aby
wziąć udział w kwalifikacjach do
Giants Man Mistrzostw Polski Strongman oraz do mistrzostw świata. Na

U przyjaciół w Szkocji

►

Zaprzyjaźnioną od 2007 roku szkołę
w Szkocji już po raz drugi odwiedzili
uczniowie SP nr 2 w Twardogórze. Obie
placówki należą do rodziny szkół, którym
patronuje Jan Paweł II. Wizyta trwała od
21 do 25 maja. Twardogórę reprezentowało dwudziestu uczniów, którzy osiągnęli dobre wyniki z języka angielskiego, trzech nauczycieli oraz członek rady
rodziców. Serdeczne przyjęcie grupy
oraz bogaty program zajęć przygotowany przez gospodarzy pozostawił u gości
niezapomniane wrażenia z pobytu w
Viewpark. Uczniowie wraz z opiekunami
poznali warunki lokalowe oraz organizację pracy szkoły, uczestniczyli w zajęciach
dydaktycznych wraz z uczniami szkockimi, doskonalili swoje umiejętności komunikacyjne w języku angielskim. Podczas
mszy świętej z okazji przybycia Polaków
modlono się za Jana Pawła II. Był też czas
na to, aby zwiedzić Muzeum Przemysłu
w Matherwell, obejrzeli Glasgow z dachu otwartego autobusu, zatrzymać się
w Muzeum Transportu, złożyć wizytę
lokalnym władzom, a także pobawić się
wspólnie na dyskotece i kręgielni.

terenie kąpieliska rywalizowali: Marcin
Wlizło, Jarosław Korzeniewski, Bartłomiej Bąk, Sebastian Kurek, Krzysztof
Radzikowski, Przemysław Brzoza, Mateusz Ostaszewski, Tomasz Lademann,
Janusz Kułaga i Mariusz Szafrański.
Konkurencje stanowiły m.in. walizki,
zegar, przerzucanie beczek czy taczka.
Imprezę poprowadził znany z telewizyjnego ekranu Irek Bieleninik, a jednym z
sędziów był Lubomir Libacki - pierwszy
indywidualny mistrz Polski strongmanów z 1999 r. Mimo że pogoda dopisała, kibiców nie było zbyt wielu. Druga
część zmagań odbyła się dzień później
w Miliczu, gdzie zakwalifikowało się tyl-

►

ko sześciu najlepszych w Twardogórze.
Dwudniowe zawody wygrał Krzysztof
Radzikowski, na drugim miejscu uplasował się Janusz Kaługa, a na trzecim
Sebastian Kurek.

Podsumowali konkursy

►

Burmistrz Jan Dżugaj uczestniczył
w podsumowaniu konkursów z
2011/2012 r. organizowanych przez
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Podczas uroczystości,
która odbyła się 14 czerwca, uhonorowano m.in. laureatów z naszej gminy.
Byli to: Karina Chałupka (Gimnazjum
nr 1), laureat kat. wiersz, V Powiatowy
Konkurs Poezji i Piosenki Niemieckojęzycznej, opiekun Katarzyna Majecka;
Joanna Franc, Jakub Kłosowski (Gimnazjum nr 1), III miejsce, II Powiatowy
Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (kat. Szkoły Gimnazjalne), opiekun
Joanna Orlikowska; Karolina Berkowska
(Gimnazjum nr 1), I miejsce, Powiatowe
Dyktando z Języka Angielskiego, opiekun Anna Siwa; Maciej Janik, Kamil Pilarczyk, Weronika Cych (Gimnazjum nr
1 w Twardogórze), II miejsce, III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, opiekun Katarzyna
Majecka; Aleksandra Cieślik (Gimnazjum nr 1), I miejsce, VIII Powiatowe
Dyktando Ortograficzne Piszemy Poprawnie, opiekun Małgorzata Gąsior;
Anita Sagan (Gimnazjum nr 1), I miejsce, Eliminacje Powiatowe do VI Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
Ojczyzna Polszczyzna, opiekun: Aneta
Bagińska; Aleksandra Burda (Gimnazjum nr 1), II miejsce, Eliminacje Powiatowe do VI Ogólnopolskiego Konkursu
Polonistycznego Ojczyzna Polszczyzna,
opiekun Dorota Siemaszko-Babij; Alek-

sandra Bury (Szkoła Podstawowa nr 1),
zakwalifikowana do etapu finałowego,
IX Dolnośląski Konkurs Interdyscyplinarny zDolny Ślązaczek, opiekunowie
Justyna Kalka i Małgorzata Dryka; Jakub Dryka (Szkoła Podstawowa nr 1),
I miejsce, XII Powiatowy Konkurs Matematyczny Wesołe Myślenie (dla klas
III), opiekun Barbara Berek; Adrian
Duczmal (Szkoła Podstawowa nr 1), II
miejsce, XII Powiatowy Konkurs Matematyczny Wesołe Myślenie (dla klas
III), opiekun Ewa Suchomska; Agnieszka
Jażdżewska (Szkoła Podstawowa nr 1 w
Twardogórze), II miejsce (kat. opowiadanie), IX Powiatowy Konkurs Literacki
„Jak kochać dziecko …”, opiekun Justyna Kalka; Aleksandra Bury (Szkoła Podstawowa nr 1), zakwalifikowana do etapu finałowego, IX Dolnośląski Konkurs
Interdyscyplinarny zDolny Ślązaczek,
opiekunowie: Justyna Kalka, Małgorzata Dryka; Jakub Dryka (Szkoła Podstawowa nr 1 w Twardogórze), I miejsce,
Liga zadaniowa (dla klas III), opiekun
Barbara Berek; Anna Mazur, Jakub Dryka (Szkoła Podstawowa nr 1), I miejsce
drużynowo, Liga zadaniowa (dla klas
III), opiekun: Barbara Berek; Krystian
Gumuliński (Szkoła Podstawowa nr
2), II miejsce, Powiatowe Dyktando z
Języka Angielskiego, opiekun Maria
Pecican; Szymon Rogaczewski (Szkoła
Podstawowa nr 2), II miejsce, Powiatowy Konkurs Przyrodniczy „Ssaki Polski”
(dla klas III), opiekun Ewa Łysek.

W związku z tym, że w
2012 roku Gmina Twardogóra otrzymała z rezerwy
celowej budżetu państwa
dotację na pokrycie 80%
kosztów realizacji zadania w
zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra
przyznał stypendia szkolne
na rok szkolny 2011/2012 w
formie jednorazowej wypłaty pieniężnej na kolejne miesiące, tj. m-ce maj i czerwiec
2012 r. z przeznaczeniem
na dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy
naukowych oraz wyposażenia szkolnego wymaganego przez szkołę. Stypendia
zostały
rozdysponowane
pomiędzy uczniów, których

II Twardogórska Majówka odbyła się 20 maja

►

Impreza połączona z akcją
"Cała Polska Biega" rozpoczęła się biegiem rekreacyjnym i biegiem z kijkami. Na
scenie zaprezentowały się
przedszkolaki, gimnazjalistki
oraz zespół "Impuls". Każdy
uczestnik imprezy, mógł sko-

►

GOSiR, w porozumieniu z sołtysami, zorganizował turnieje rekreacyjno-sportowe dla dzieci z okazji Dnia
Dziecka. Uczestnicy mogli zmierzyć się

Twardogórzanki Weronika Cych i Maja cław Weronika Cych zdobyła złoty medal, ropy Juniorów we Francji, wyłoniono repre►Polski
Olszańska długo nie zapomną mistrzostw zaś Maja Olszańska z MLKS Echo Twardo- zentację Polski. W jej składzie znalazła się
w biegu na orientację, które zostały góra zajęła siódme miejsce, na 50 zawodni- Weronika Cych, która na przełomie czerwca
rozegrane w Poznaniu i jego okolicach od 1 czek w kategorii dziewcząt 15-16-letnich. Po i lipca będzie reprezentować nie tylko barwy
do 3 czerwca. Na imprezie tej odniosły życio- tych mistrzostwach, które były jednocześnie naszego kraju, ale też Dolny Śląsk, powiat
we sukcesy. Reprezentująca WKS Śląsk Wro- ostatnią rundą eliminacji do Mistrzostw Eu- oleśnicki oraz gminę Twardogóra.
Twardogórski Informator Samorządowy

nr 4 (125) 2012

rzystać z darmowej analizy
skóry, włosów i paznokci,
zmierzyć ciśnienie, wagę i
wzrost, a także popróbować
aerobiku na powietrzu. Wiele atrakcji i zabaw było również dla dzieci, które zakończyło wspólne grillowanie.

Kacper najlepszy
w Wiedniu

►

Reprezentant Polski Kacper
Schubert, będący zawodnikiem Echa Twardogóra, był
najlepszy w swojej kategorii
wiekowej, w biegu na 110
m ppł, podczas międzynarodowego mityngu lekkoatletycznego, który odbył się 27
maja w Wiedniu. Uzyskał tam
wynik 14,52 s. Podopieczny
Pawła Olszańskiego, uczeń
LO w Sycowie, jest liderem
tabel krajowych w tej konkurencji, stąd jego powołanie
do kadry na te międzynarodowe zawody.

Krzysztof Górecki - kierownik referatu gospodarki nieruchomościami i
ochrony środowiska twardogórskiego urzędu zajął
II miejsce w XXX Maratonie Toruńskim w Mistrzostwach Polski Samorządowców. Dystans 42 km
195m pokonał w czasie 3
godz. 7 minut. Rezultat ten
zapewnił mu jednocześnie
9 miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w kategorii mężczyzn 40.

Jak wypadli VI-klasiści

21,4 to średnia gminy
Twar do góra uz y skana
przez VI-klasistów na egzaminie, który pisali 3
kwietnia. Średnia ogólnopolska wyniosła 22,7, wojewódzka - 22,5 i powiatowa 22,4. Wyniki naszych
placówek: SP nr 1 - 20,3,
SP nr 2 - 24,6, SP Goszcz
- 19,3, SP Grabowno Wielkie - 15.

Turnieje sportowo - rekreacyjne dla dzieci

Trzymamy kciuki za Weronikę

10

opiekunowie prawni złożyli
wnioski w okresie od 1 września 2011 r. do 15 września
2011 r., dochód na 1 członka rodziny nie przekraczał
351 zł. Wysokość stypendium miesięcznego wynosi
od 87 złotych do 182 zł na
1 ucznia, które w 2012 roku
otrzymało 49 dzieci. Wypłata nastąpi w kasie UMiG
Twardogóra, po wpłynięciu
środków z budżetu państwa na rachunek bankowy
gminy. Wysokość środków
przeznaczonych na stypendium wynosi 7.903 zł, z tego
1581 zł to środki własne
gminy. Następne stypendia
będą przyznawane dla tych
uczniów, których rodzice
złożą wnioski w okresie od
1 do 15 września 2012 r.

G mina  T wardog ó ra
sprzeda samochód pożarniczy typu Jelcz 004
Rok produkcji - 1991. Pojazd
wyposażony jest w zbiornik
wody o pojemności 6000 litrów oraz autopompę. Zbiornik wymaga jednak naprawy.
Ogumienie w stanie dobrym.
Szczegółowe informacje pod
numerem telefonu 71 399 22
42 w godzinach 7:30-15:30.
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w różnych konkurencjach, a przy okazji,
poprzez zabawę, zintegrować się z innymi dziećmi ze swoich miejscowości. Odbyły się m.in.: rzuty na bramkę, zwinnościowe tory przeszkód, rzuty
ringo, malowano też twarze.
Dla każdego dziecka sołtysi
przygotowali poczęstunek.
Bawiły się dzieci z Nowej Wsi
Goszczańskiej, Bukowinki,
Grabowna Wielkiego, Domasławic, Olszówki, Sosnówki,
Drągowa, a także z Miejskiego Przedszkola.
Twardogórski Informator Samorządowy
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My też rywalizowaliśmy

►

Sportowy Turniej Miast i Gmin
2012, czyli największa impreza
sportu masowego w Polsce jest rozgrywana w ramach Europejskiego

Zmagania w lekkiej atletyce

Tygodnia Sportu dla Wszystkich. Jej
XVIII edycja rozpoczęła się 26 maja,
a zakończyła 1 czerwca. Twardogórzanie wzięli udział w wielu konkur en cja c h: teni si e
ziemnym, biegach na
orientację, teście Coopera, piłce siatkowej, nożnej, pilates,
wyścigu na łyżworolkach, rzucie oszczepem, ringo, boule i
innych. Pełna relacja,
wyniki zmagań oraz
zdjęcia: www.gosir.
twardogora.pl

WAKACJE Z

LIPIEC

Finał dolnośląski
Lekkoatletycznych
Igrzysk Dzieci odbył
się 5.06 na Stadionie
Olimpijskim we Wrocławiu. I miejsce w
pchnięciu kulą (3 kg)
z wynikiem 8.40 m
zajęła Karolina Ogrotnik z SP 2 Twardogóra (op. Agnieszka
Bujok). Również na
najwyższym stopniu
podium w rzucie piłeczką palantową stanął Kornel Wlazło z

26 - gry i zabawy rekreacyjne, 16:00, kąpielisko
- turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Goszcz
27 - turniej piłki nożnej - 2 osobowej, 15:00, kąpielisko
- wyścig kajakowy, 17:00, kąpielisko
28 - wycieczka rowerowa, 16:00, hala sportowo-w.
31 - gry i zabawy rekreacyjne, 16:00, kąpielisko
- turniej piłki nożnej - 2 osobowej, 17:00, kąpielisko

SIERPIEŃ
- turniej badmintona, 15:00, kąpielisko		

SIERPIEŃ
1

- wyścig kajakowy, 17:00, kąpielisko
- warsztaty plastyczne, 17.00, harcówka
2 - turniej rekreacyjno - sportowy, 16:00, Łazisko
- warsztaty plastyczne, 16.00, harcówka
3 - turniej piłki nożnej- szkoły podst., 14:00, orlik
- warsztaty plastyczne, 14.00, harcówka
4 - festyn rodzinny, turniej piłki nożnej,
		 16:00, Bukowinka
6 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
7 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
- dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Sosnówka,
		 Drogoszowice, Sądrożyce, Chełstów, Chełstówek
- turniej piłki nożnej - 2 osobowej, 16:00, kąpielisko
8 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
- gry i zabawy rekreacyjne, 15:00, kąpielisko
9 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
- turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Sosnówka
10 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
11 - festyn, 15:00, Domasławice
14 - dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Bukowinka,
		 Grabowno Wielkie, Grabowno Małe
- liga piłki siatkowej plażowej kobiet
		 i mężczyzn, 17:00, kąpielisko
16 - MECZ SIATKÓWKI - POLSKA V.S. ROSJA(kadet)
		 18:00, HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA
17 - nocny turniej piłki nożnej - open, 18:00, orlik
19 - turniej piłki siatkowej plażowej par mieszanych
		 11:00, kąpielisko
20 - tydzień z tenisem ziemnym - nauka gry,
		 10:00-12:00, korty tenisowe
21 - dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Olszówka,
		 Nowa Wieś Goszczańska, Goszcz
- liga piłki siatkowej plażowej kobiet
		 i mężczyzn, 17:00, kąpielisko
22 - turniej piłki nożnej- gimnazjum, 15:00, orlik
23 - gry i zabawy rekreacyjne, 12:00, kąpielisko
- turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Nowa Wieś
25 - turniej wsi / rodzinny rajd rowerowy, 15:00,
		 Twardogóra - Olszówka - Trzy Chałupy - Nowa

LIPIEC

2 - Małe Mistrzostwa Europy, klas I-III, IV-VI,
		 gimnazjum, 16:00-18:00, orlik
3 - warsztaty plastyczne, 10.00-12.00, harcówka
- liga piłki siatkowej plażowej kobiet
		 i mężczyzn, 17:00, kąpielisko
- dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Sosnówka,
		 Drogoszowice, Sądrożyce, Chełstów, Chełstówek
4 - warsztaty plastyczne, 10.00-12.00, harcówka
- turniej piłki nożnej- gimnazjum, 14:00, stadion
- wyścig na łyżworolkach, 17:00, stadion
5 - warsztaty plastyczne, 10.00-12.00, harcówka
- gry i zabawy rekreacyjne, 13:00, kąpielisko
- turniej rekreacyjno - sportowy, 16:00, Chełstów
6 - turniej piłki nożnej - 2 osobowej, 15:00, kąpielisko
- wyścig kajakowy, 17:00, kąpielisko
7 - festyn rodzinny, 14:00, kąpielisko
10 - turniej gry w ringo, 15:00, kąpielisko
- liga piłki siatkowej plażowej kobiet
		 i mężczyzn, 17:00, kąpielisko
- dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Bukowinka,
		 Grabowno Wielkie, Grabowno Małe
11 - gry i zabawy rekreacyjne, 10:00-12:00, kąpielisko
- turniej badmintona, 12:00, kąpielisko
12 - turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Domasławice
13 - turniej piłki koszykowej, 16:00, orlik
- nocny turniej piłki nożnej - open, 18:00, orlik
15 - pokaz tańca towarzyskiego, 17:00, hala s-w
16 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
17 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
- dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Olszówka,
		 Nowa Wieś Goszczańska, Goszcz
18 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
19 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
- turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Grabowno W.
20 - zajęcia stałe, 9:00-15:00, harcówka
22 - MECZ SIATKÓWKI - POLSKA V.S. CZECHY
		 17:00, HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA
23 - tydzień z tenisem ziemnym - nauka gry,
		 10:00-12:00, korty tenisowe
24 - turniej gry w ringo, 15:00, kąpielisko
- liga piłki siatkowej plażowej kobiet
		 i mężczyzn, 17:00, kąpielisko
- dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Drągów,
		 Pajęczak, Drożdzęcin, Łazisko,
		 Domasławice, Gola Wielka
25 - turniej piłki nożnej- szkoły podst., 14:00, orlik

		 Wieś Goszcz. - Łazisko - Domasławice - Moszyce

26 - turniej wsi / zakończenie wakacji, 15:00,stadion
28 - dowóz dzieci na kąpielisko, 11:00: Drągów,
		 Pajęczak, Drożdzęcin, Łazisko,
		 Domasławice, Gola Wielka
- turniej badmintona, 17:00, kąpielisko
- zakończenie ligi siatkówki, 17:00, kąpielisko
29 - turniej koszykówki, 11:00, orlik
- wyścig na łyżworolkach, 15:00, stadion
30 - gry i zabawy rekreacyjne, 12:00, kąpielisko
- turniej rekreacyjno - sport., 16:00, Grabowno M.

Goszcza. Podopieczny
Zygmunta Wydmucha osiągnął wynik
64,5 m. Wysokie wyniki osiągnęli również
gimnazjaliści w mistrzostwach powiatu, gdzie dziewczęta
zdoby ł y I miejsce,
pokonując Oleśnicę
i Dziadową Kłodę ,
a chłopcy II miejsce
zwyciężając nad oleśnickim Gimnazjum
nr 2. Lepsza okazała
się oleśnicka trójka.

Mistrzostwa Twardogóry 30.06
w piłce siatkowej plażowej par mieszanych

Zawody w pływaniu

30.06

Zawody strzeleckie

11 .08

Turniej tenisa

08.09

Taaaka Ryba

15.09

Turniej koszykówki

15.09

o puchar GOSIRu

o puchar Braci Bajkowskich

SIERPIEŃ
LIPIEC

N a w s zy s t k i e
zajęcia prowadzone są obowiązkowe zapisy
w biurze instruktorów sportu i rekreacji
przy ulicy Wrocławskiej
39 lub pod numerem tel. 603 882 109.

►

ziemnego

festyn rodzinny

z udziałem m.in. Śląska Wrocław

XVIII Międzynarodowy 23.09

Bieg Uliczny

V Międzynarodowy

Turniej Piłki Siatkowej Kobiet

29.09

łyżworolki czy kijki?

nauka jazdy w poniedziałki o godz.
18.00, tor przy stadionie sportowym, ul. Sportowa, uczestnicy
muszą posiadać swój sprzęt sportowy
Nordic Walking w każdą środę
o godzinie 18.00, zbiórka pod halą
sportowo-widowiskową

Zajęcia prowadzone są przez instruktorów. Zapisy w biurze instruktorów Gosir
lub pod numerem tel. 603 882 109

kąpielisko

już czynne
bilety: 4 zł ulgowy
7 zł normalny

codziennie 11:00 - 19:00

w czerwcu czynne w godzinach:
15:00 - 19:00 (pn-pt) oraz 11:00 - 19:00 (sb-nd)

