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Czerwone Gitary

Prawie 1100 osób wysłuchało 8 marca koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Dnia Kobiet,
wszystkim paniom, pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze
str. 5
wręczali przy wejściu tulipany.

Szlaki oznakowane

►

Gmina Twardogóra zakończy ła
projekt "Odnowienie i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych w Gminie Twardogóra, wytyczenie
nowych oraz utworzenie miejsca postoju w Sosnówce”.
Oznakowanych zostało 45 km szlaków
pieszych (żółty, niebieski z dopuszczeniem rowerów i dojściowy czarny) oraz
89,6 km rowerowych
(czerwony, zielony,

niebieski). Wykonane zostały również
drogowskazy kierujące do istotnych,
z punktu widzenia turystyki, obiektów
i instytucji. Ze względu na brak zgody
Taurona na nieodpłatne zamieszczenie oznakowania na słupach energetycznych i latarniach, jak przewidywał
projekt oznakowania, gmina zainwestowała w dodatkowe słupki, aby uniknąć miesięcznej opłaty w wysokości
niemal 13 tys. zł. Ponadto utworzone
zostało miejsce odpoczynku w Sosnówce wyposażone w zadaszony ławostół
z bali, grę terenową „kółko-krzyżyk”
oraz tablicę z mapą gminy. Wydany
został również przewodnik „Szlaki tu-

Zadanie zrealizowane w zakresie operacji Małe Projekty współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

przegląd orkiestr, zawody sportowe,
występy, parada motocyklistów

rystyczne Gminy Twardogóra” oraz
jego skrócona wersja w postaci ulotki
z mapą. Koszt inwestycji to 115 625,79
zł, w tym dofinansowanie 50 000 zł.

Z IV sesji Rady Miejskiej w Twardogórze
W kolejnej sesji siódmej kadencji Rady
Miejskiej w Twardogórze uczestniczyło
14 radnych, którzy podjęli w czwartek
26 marca 15 uchwał.
Przedstawiając sprawozdanie ze swojej
pracy burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, że jesteśmy już bardzo blisko
początku budowy kanalizacji w Goszczu
i Grabownie Wielkim. Większość niezbędnych dokumentów jest już gotowa.
Czekamy jeszcze na pozwolenie na budowę niezbędne do poprowadzenia kanalizacji na terenach kolejowych w Grabownie Wielkim. W drugiej dekadzie kwietnia
br. powinna być znana ostateczna decyzja Ministerstwa Ochrony Środowiska
w sprawie przyznania środków unijnych
na realizację inwestycji. Staramy się
o około 9 milionów dofinansowania na
ten cel. W przypadku pozytywnej dla nas
decyzji będzie można podpisać umowę
z wykonawcą. Otrzymaliśmy już oferty
na budowę i nadzór inwestorski. Najtańsza oferta opiewa na 12,5 miliona zł przy
kosztorysie inwestorskim wynoszącym
21,7 miliona zł. W związku z planowaną
budową budżet gminy wyniesie po stronie wydatków ponad 50 milionów. Zwrócono się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentów potwierdzających jego
wiarygodność.
Burmistrz przypomniał, że przedstawił radnym do zaopiniowania uchwałę
o zasadach sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych i drugą o zasadach przyznawania pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie naszej gminy.
Zbigniew Potyrała poinformował, że
w dniu sesji wraz ze swoim zastępcą byli
w Olszowej z wizytą w tamtejszym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów.
W jej trakcie wyrazili wstępną wolę przystąpienia do spółki w skład której wchodzi 13 gmin. Twardogóra będzie mogła,
ze względu na warunki dofinansowania
unijnego jakie pozyskał ten podmiot na
swoją działalność, zostać udziałowcem
najwcześniej w 2019 roku. Jednak już od
2017 r. rysuje się możliwość zmiany odbiorcy naszych odpadów komunalnych
i uzyskania rocznych oszczędności
w wys. 200 tys. zł. Koszt wywozu jednej
tony byłby mniejszy o ok. 100 zł. Zamiast
do Rudnej Wielkiej oddalonej od Twardogóry o ok. 80 km odpady będą mogły
być transportowane do punktu ich odbioru w Międzyborzu.
Burmistrz przypomniał, że radni otrzymali także do zaopiniowania propozycję
zmian organizacji ruchu mających poprawić bezpieczeństwo w rejonie rynku i sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 1.
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Zbigniew Potyrała zdał relację z ustaleń poczynionych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Na plan pierwszy wybijają się 3 tematy: budowa chodnika
w Moszycach (na wylocie w kierunku Goszcza), wyprostowanie drogi
w Goszczu (ul. Milicka) prowadzącej
w kierunku Nowej Wsi Goszczańskiej
i poprawienie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy kościółku poewangelickim
oraz zmiana dotychczasowego przejścia
dla pieszych pod wiaduktem przy ul.
Wojska Polskiego na nowe bezpieczniejsze poprowadzone w oddzielnym tunelu
w nasypie kolejowym.
W minioną środę burmistrz podpisał aneks
do umowy na dofinansowanie budowy
ścieżki pieszo- rowerowej z Drogoszowic do
Sosnówki. Trasa powinna powstać w maju
br.
Burmistrz przypomniał też o ogłoszonym
konkursie na Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze w związku z upływającą pięcioletnią kadencją pani Anny Wrześniackiej.
Ponownej, pilnej analizy przez radnych
wymaga sposób zagospodarowania
twardogórskiego dworca kolejowego.
Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 556.920 zł z Województwa Dolnośląskiego, dzięki któremu powstanie
asfaltowa droga dojazdowa do gruntów
rolnych z Olszówki do Trzech Chałup.
Burmistrz poinformował także o trwających próbach znalezienia źródeł dofinansowania dla zarządzających nieruchomościami na remonty budynków.
Zbigniew Potyrała i Ryszard Gąsior odwiedzili od ostatniej sesji kolejne jednostki gminne i zakłady pracy. W trakcie wizyt
zapoznawali się z sytuacją podmiotów,
ich oczekiwaniami a także informowali
o zamierzeniach gminy.
Przewodniczący rady Witold Szydełko
poinformował, że wszyscy radni złożyli
oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie
kadencji 2014-2018. Do rady wpłynęły
złożone przez Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra: raport z wykonania zadań
z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w gminie Twardogóra w 2014 r., sprawozdanie z realizacji programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz informacja o stanie mienia komunalnego.
Radni podjęli uchwały, które dotyczyły:
• przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017;
• zarządzenia wyborów do organów samorządów wiejskich; sołtysi i rady sołeckie zostaną wybrane we wszystkich
sołectwach w terminie od 18 maja do 16
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czerwca 2015 r.;
• zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz budżetu i w budżecie gminy na rok 2015; zwiększono
o 12.883.575 zł plan dochodów do kwoty
50.964.478 zł, a plan wydatków o kwotę 19.256.299 zł (w tym o 18.620.284
zł zwiększono wydatki na „Budowę
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Goszcz i Grabowno Wielkie”) do kwoty
54.480.082 zł (deficyt zostanie pokryty
przychodami w kwocie 2.372.724 zł pochodzącymi z wolnych środków - nadwyżki na rachunku bieżącym oraz z tytułu emisji obligacji gminnych w kwocie
1.142.880 zł);
• emisji obligacji komunalnych na łączną
kwotę 4 milionów zł;
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta i gminy Twardogóra w 2015 roku;
• przekazania do administrowania
ZGKiM - owi nieruchomości położonej
w Kuźni Goszczańskiej;
• wyrażenia zgody na nabycie od Agencji
Nieruchomości Rolnych, w związku z budową kanalizacji, nieruchomości położonej w Goszczu;
• przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Twardogóra;
• wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
• udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego poprzez opracowanie dokumentacji i budowę 170 mb
chodnika w Moszycach;
• odrzucenia jako bezzasadnej skargi
Przedstawiciela Związków Zawodowych
NSZZ „Solidarność” Ziemi Oleśnickiej na
Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze;
• zatwierdzenia sprawozdań z działalności Komisji Strategii i Rozwoju, Komisji
Rewizyjnej oraz Komisji Budżetowo-Finansowej.
Na zakończenie sesji burmistrz złożył zebranym życzenia z okazji nadchodzących
Świąt Wielkanocnych.

INWESTYCJE
Siłownia terenowa
"Wyginaj śmiało ciało ścieżka zdrowia miejscem
rozwoju sportu i turystyki
w Twardogórze" to projekt
zrealizowany przy ścieżce
przyrodniczo - edukac yjnej nieopodal gimnazjum.
Utworzona została trasa
zdrowia wyposażona w 12
ogólnodostępnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym
powietrzu: twister, sztanga
w leżeniu, steper, wiosła,
motyl, ławka do ćwiczeń

INWESTYCJE

mięśni uda, przyrząd do
ćwiczeń klatki piersiowej,
brzucha, narciarz zjazdowy
i biegowy, biegacz oraz rowerek. Zainstalowany został
również betonowy stolik do
gry w szachy, a dla rowerzy-

stów stojaki na rowery. Zamontowano także tablicę
z mapą przedstawiającaą
Dolinę Baryczy. Wartość
projektu to 66 358,50 zł,
w t ym dofinansowanie
43 160 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w zakresie małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Kanalizacja wkrótce
W przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w Goszczu i Grabownie Wielkim wpłynęło 19 ofert. Termin realizacji inwestycji to 30 listopada
tego roku. Równolegle trwa procedura
przetargowa mająca na celu wyłonienie
wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru i badań archeologicznych nad budową wspomnianej kanalizacji. W przetargu zostało złożonych
17 ofert - 8 oferentów stara się o nadzór
inwestorski, a 9 o nadzór archeologiczny.
Ścieżki 
Drogoszowice - Sosnówka
31 marca mija termin składania ofert
w ponownie ogłoszonym przetargu na
budowę ścieżek pieszo  -rowerowych
w Sosnówce i Drogoszowicach - etap
I. Planowe jest wybudowanie ścieżki
po prawej stronie Drogoszowic jadąc
z Twardogóry - na odcinku od zakrętu
koło krzyża do końca lasu przy wjeździe
do Sosnówki. Pierwszy fragment w terenie zabudowanym przewidywany jest
z kostki betonowej, a pozostała część z
nawierzchni mineralnej.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską
ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone
rybołówstwo - PO Ryby, w wysokości do 85% kosztów
kwalifikowanych projektu tj. do kwoty 193 296,00 zł.

Pałac w Goszczu
Trwa drugi etap remontu pałacu w Goszczu. Wewnątrz byłej stajni wykonane
zostały instalacje i warstwy posadzkowe
oraz rozpoczęto układanie płytek. Postawione zostały ścianki działowe, zamontowano instalacje wodno-kanalizacyjne
i elektro-energetyczne. Trwa montaż
centralnego ogrzewania, klimatyzacji
oraz wentylacji. Kontynuowane są także

prace na zewnątrz - wykonano przyłącza
wodno-kanalizacyjne oraz rozpoczęła się
przebudowa bramy wjazdowej. Zgodnie
z umową remont potrwa do końca maja
2015 r. Koszt drugiego etapu inwestycji
to 1 333 333,33 zł.

„Restauracja zespołu pałacowego w Goszczu – przebudowa fragmentu skrzydła płn.-zach. na centrum
edukacyjno-kulturalno-turystyczne kultywowania tradycji regionalnych” współfinansowana jest przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo - PO Ryby 2007-2013 w wysokości
do 85% kosztów kwalifikowanych projektu (tj. 1,5 mln
zł - I i II etap).

Boisko przy SP1
Po okresie zimowym kontynuowana
jest budowa boiska lekkoatletycznego
przy Szkole Podstawowej nr 1. Wykonywane są prace związane z montażem
ogrodzenia oraz z ostatnimi warstwami
podbudowy pod nawierzchnię elastyczną. Przygotowywana jest także ziemia na
zakolach za bramkami do ułożenia trawy.
Jeśli sprzyjające warunki atmosferyczne
się utrzymają, to po świętach rozpocznie się układanie warstw poliuretanowych na boisku i bieżni, co pozwoliłoby
na zakończenie prac już w maju. Zgodnie
z umową, termin zakończenia budowy
to koniec lipca. Koszt inwestycji wynosi
842 324,19 zł.
W opracowaniu jest projekt zmiany organizacji ruchu drogowego w celu po-

prawy bezpieczeństwa przy "jedynce".
Planuje się m.in. wprowadzenie progów
zwalniających, zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych, zatoki dla autobusów
i uzupełnienie oznakowania pionowego
i poziomego. Projektuje się również wewnętrzny plac manewrowy z tyłu szkoły
od ulicy Spokojnej, dla osób dowożących
dzieci.
POZOSTAŁE INWESTYCJE
Wybrani zostali wykonawcy, którzy wyremontują drogi gminne. Gruntowymi
zajmie się firma Usługi Transportowo
- Sprzętowe Stanisław Cygan z Bykowa,
a bitumicznymi spółka Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna (zakres: masa na
gorąco) i Zakład Robót Budowlanych
Wojciech Rapp z Czeszowa (zakres: mieszanka grysowo-emulsyjna). Obecnie
opracowywany jest harmonogram rzeczowo-finansowy w celu rozpoczęcia
prac.
W trakcie projektowania jest dobudowa chodnika o długości około 170 m
w Moszycach przy drodze wojewódzkiej,
na odcinku od istniejącego chodnika do
zatoki autobusowej, po lewej stronie wyjeżdżając z Twardogóry. Opracowywany
jest również projekt przebudowy drogi
od Ronda Solidarności do Chełstówka,
z uwzględnieniem zamiany istniejącego
przejścia dla pieszych w okolicy wiaduktu na bezpieczny tunel w nasypie kolejowym.
Trwają uzgodnienia z Tauronem w zakresie uzupełnienia oświetlenia drogowego według wniosków zgłaszanych przez
sołtysów i rady sołeckie. Jednocześnie,
z przyczyn niezależnych od gminy, Tauron poinformował o przesunięciu terminu montażu oświetlenia drogowego
w Brodowcach, Kolonii Grabowno, Kolonii Sosnówka i przy ulicy Leśnej w Twardogórze, do końca czerwca.
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Z III sesji Rady Miejskiej w Twardogórze

W 2015 roku podatki bez zmian 

W trakcie III. sesji siódmej kadencji Rady
Miejskiej w Twardogórze radni podjęli 12 lutego 12 uchwał. Przedstawiając
sprawozdanie ze swojej pracy burmistrz
Zbigniew Potyrała poinformował, że
w okresie między sesjami podejmowane były intensywne działania mające
na celu złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
o dofinansowanie budowany kanalizacji
w Goszczu i Grabownie Wielkim. Ostateczna decyzja w sprawie realizacji tej
inwestycji zostanie podjęta za mniej więcej miesiąc na kolejnej sesji rady i będzie
niosła za sobą skutki finansowe.
Całość budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Goszcz i Grabowno
Wielkie skalkulowana jest na ponad 22
miliony 656 tysięcy złotych (wartość
kosztorysowa). Wkład własny gminy wyniesie 5 milionów 715 tys. zł a dotacja
z Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet: I oś - "Gospodarka wodno-ściekowa poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosłaby 8 milionów 150 tys. zł. Do tego
należy doliczyć jeszcze koszty na budowę tranzytu (koszty niekwalifikowane) w
wysokości 4 milionów 554 tysięcy zł oraz
podatek VAT w wysokości 4 milionów
236 tys. zł. Podjęcie się tego zadania zdominuje wykonanie budżetu na ten rok.
Podkreślił, że mimo tego jest przekonany, że warto będzie się podjąć realizacji
tego zadania i będzie starał się na najbliższej sesji przekonać radnych do budowy
kanalizacji. Poinformował, że w odpowiedzi na złożony 19 stycznia wniosek
o dofinansowanie otrzymał w dniu sesji
pismo od Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska informujące,
że przeszedł on pozytywną weryfikację.
Zostanie teraz skierowany do drugiego
etapu oceny merytorycznej. Jeśli będzie ona pozytywna zostanie podpisana
z gminą umowa i zostaną przydzielone
nam środki na realizację tej inwestycji.
4

Burmistrz
przypomniał
także o trwających pracach remontowych zespołu pałacowego w Goszczu.
Zakończenie tego etapu
przewidziane jest na maj
br. Na te roboty również
mamy środki unijne z Programu Operacyjnego Ryby
pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo dla
Doliny Baryczy.
Burmistrz serdecznie podziękował zebranym za udział w grudniowym i lutowym koncercie oraz w spotkaniu noworocznym. Podkreślił, że ich obecność
podniosła rangę tych uroczystości. Poinformował, że w najbliższym czasie należy
spodziewać się decyzji o dofinansowaniu
dróg z Funduszu Gospodarki Gruntami.
Na złożonych 6 wniosków możemy liczyć, że 3 z nich mają szanse na dofinansowanie.
Zbigniew Potyrała poinformował, że
w międzyczasie wraz z burmistrzem Gąsiorem odbył wizyty we wszystkich 18
sołectwach. Spotkali się z radnymi i przewodniczącymi rad sołeckich. W tej chwili spływają wnioski, postulaty, sygnały,
o co prosili w czasie spotkań, dotyczące
prac większych i mniejszych, których wykonania społeczność lokalna wiosek się
spodziewa, a które zostaną niebawem
podjęte. Powiedział, że ma nadzieję
w najbliższym czasie stworzyć harmonogram finansowo  -rzeczowy i jasno określić co zostanie zrealizowane na już, na
co mamy szanse biorąc pod uwagę możliwości finansowe w krótkim czasie, a na
co będzie trzeba poczekać. Podkreślił,
że te spotkania były rzeczowe, bardzo
sympatyczne i pełne nadziei, że wiele
z tych najpilniejszych spraw uda się
wspólnie podjąć i wykonać. Wyraził nadzieję, że pozytywnie zostały odebrane
przez mieszkańców sołectw informacje
dotyczące zasad współpracy jakie zaproponował sołtysom i radom sołeckim
oraz o tym, że będą mieć więcej swobody
w wykorzystaniu funduszu sołeckiego.
Burmistrz powiedział także o konieczności zmierzenia się z reorganizacją ruchu
przy Szkole Podstawowej nr 1. Z takim
wnioskiem zwrócili się do niego rodzice
i dyrekcja placówki. 98 dzieci 6-letnich
trafiło do klas pierwszych tej szkoły.
Powstają dość niebezpieczne sytuacje
związane z wyjściem tych dzieci z samochodów podwożących ich rodziców. Rozważane jest przeorganizowanie ruchu
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przy szkole. Być może tą sytuację rozwiąże budowa dodatkowego parkingu.
Po wizytach w wioskach burmistrzowie odwiedzają jednostki gminne. Dwie
szkoły są już po takiej wizycie. Pozostałe
podległe urzędowi czekają na takie odwiedziny. Planowane są też spotkania
z kilkunastoma największymi przedsiębiorstwami w celu porozmawiania
o problemach, perspektywach, o tym co
w najbliższym czasie zamierzają. Burmistrz wyraził nadzieję, że te wizyty
pomogą podjąć nową uchwałę o pomocy de minimis, która pozwoli wspomóc
działalność gospodarczą w zakresie pomocy polegającej na umorzeniu, obniżeniu czy też preferencyjnych warunkach dotyczących chociażby podatku od
nieruchomości czy też innych zobowiązań podmiotów gospodarczych.
Burmistrz poinformował, że uczestniczył w kilku zewnętrznych uroczystościach, odbył kilka wyjazdów i przyjął
około stu interesantów.
Radni podjęli uchwały, które
dotyczyły:
• zatwierdzenia planów pracy Komisji
Strategii i Rozwoju, Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej
oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu
i Spraw Społecznych na pierwsze półrocze 2015 roku;
• zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz budżetu i w budżecie
gminy na rok 2015; zwiększono o 51.181
zł plan dochodów (50.000 zł w związku
z przyznaniem pomocy na zadanie
„Wyginaj śmiało ciało – ścieżka zdrowia
miejscem sportu i turystyki w Twardogórze” i 1.181 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na
wypłatę dodatków energetycznych) do
kwoty 38.080.903 zł, a wydatków do
wysokości: 30.433.703 zł;
• wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności (metoda i stawki pozostały
niezmienione);
• uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu działek nr 27/2, 27/4, 27/5 AM
1 położonych w obrębie Drogoszowice;
• uchwalenia na rok 2015 programu
współpracy Gminy Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

Czerwone Gitary z okazji Dnia Kobiet

►

Prawie 1100 osób wysłuchało 8 marca koncertu Czerwonych Gitar. Z okazji Dnia Kobiet, wszystkim paniom,
pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze wręczali
przy wejściu tulipany. Licznie przybyłą
publiczność powitał burmistrz Zbigniew
Potyrała, który złożył najlepsze życzenia z okazji święta kobiet oraz przekazał na ręce Jadwigi Niedźwieckiej (byłej
Dyrektor Szkoły Podstawowej) bukiet
kwiatów. Następnie zapowiedział legendę polskiego bigbitu, grające od 50
lat Czerwone Gitary. Muzycy przywitali
publiczność utworem "To właśnie my"
pochodzącym z debiutanckiej płyty
z 1966 roku. Następnie zagrali "Historię jednej znajomości". Po tym utworze
nastąpił blok muzyczny składający się
z fragmentów piosenek, o które często proszą fani. Dalszą część koncertu
wypełniły te mniej lub bardziej znane
utwory. Nie zabrakło największych hitów: "Nie zadzieraj nosa", "Ładne oczy
masz", "Kwiaty we włosach" czy "Matura". Podczas blisko dwugodzinnego
koncertu artyści zaprezentowali znakomitą formę pozostając przy tym cały
czas w kontakcie z publicznością, która
aktywnie brała udział we wspólnym
śpiewaniu. W rolę konferansjera wcielił
się perkusista Jerzy Skrzypczyk (z pierw-

Zapisy do przedszkola

15 kwietnia upływa termin zapisów do Miejskiego Przedszkola z
Oddziałem Małego Dziecka w Twardogórze na rok szkolny 2015/2016.
Karta zgłoszeniowa oraz regulamin
rekrutacji do pobrania na stronie przedszkole.twardogora.pl lub
osobiście w sekretariacie przedszkola czynnym od poniedziałku do
piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
Program Pomocy Dzieciom

Program skierowany jest do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na
skutek choroby lub wypadku znalazły się
w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci
wymagające wsparcia funkcji życiowych
za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub
pozajelitowego, innych całodobowych
specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wysokość i forma pomocy jest ustalana indywidualnie
i przyznawana na okres jednego roku.
Informacje oraz składanie wniosków na
stronie: www.spes.org.pl/stypendia

szego składu Czerwonych Gitar). Podczas przerw między kolejnymi utworami prezentował aktualny skład zespołu
oraz wspominał byłych wykonawców.
Nie zabrakło anegdot z ich życia. Obok
niego, na scenie wystąpili: Jerzy Kosela
(również z pierwszego składu zespołu),
Mieczysław Wądołowski, Arkadiusz Wi-

śniewski, Dariusz Olszewski oraz Marcin
Niewęgłowski. Energia muzyków oraz
ciekawie skonstruowany repertuar rozbudził publiczność do tego stopnia, że
nie zabrakło owacji na stojąco. Czerwone Gitary zakończyły koncert podwójnym bisem. Pełna fotorelacja dostępna
w galerii zdjęć - www.twardogora.pl.

Spotkanie z sołtysami

►

3 marca odbyło się spotkanie sołtysów z Gminy Twardogóra. Działalność Stowarzyszenia „Partnerstwo
dla Doliny Baryczy” przybliżyły prezes
Inga Demianiuk – Ozga oraz sekretarz
Marta Kamińska. W ramach wdrażania
strategii rozwoju obszaru Stowarzyszenie podejmuje wiele działań aktywizacyjnych i promocyjnych. Część z nich

jest skierowana m.in. do sołectw . Są to
m.in. program Działaj Lokalnie, Akademia Lidera, konkurs na Najaktywniejsze
Sołectwo w Dolinie Baryczy (z gminy
Twardogóra w pięciu dotychczasowych
edycjach 2010 – 2014 uczestniczyły 4 sołectwa: Bukowinka, Chełstów, Olszówka
i Moszyce). Właśnie tych działań aktywizacyjnych dotyczyło spotkanie. Przedstawicielki Stowarzyszenia zachęcały
wszystkich sołtysów do założenia konta
sołectwa w serwisie aktywnych sołectw
www.aktywni.barycz.pl i promocji działalności i dorobku mieszkańców, uczestnictwa w objazdach organizowanych
w najbliższym czasie po najaktywniejszych sołectwach z ciekawą ofertą rekreacyjno – edukacyjno – turystyczną,
czy w warsztatach z budowania oferty
tematycznej wsi.

MEDALE DLA JUBILATÓW

Przypominamy, że wnioski o nadanie medalu za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie przedstawiają prezydentowi wojewodowie. Zgłoszenia
o nadanie medalu mogą zgłaszać jubilaci lub ich rodziny w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Twardogórze (ul. Ratuszowa 14, pokój nr 22).
Informację telefoniczną można uzyskać pod nr tel. 71 399 22 49.
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Podczas drugiej sesji kadencji burmistrz Zbigniew Potyrała przedstawił
informację o przebiegu pierwszych 7
dni pracy. Jednym z głównych zadań
było zapewnienie, aby zmiana władzy
w gminie odbyła się płynnie i nie zaburzyła funkcjonowania gminy, pracy
urzędu i gminnych jednostek. Prowadził
m.in. działania, które mogą zaowocować zdobyciem finansowania budowy
kanalizacji w Goszczu i Grabownie Wielkim. Poinformował, że polecił zapłacić
karę w wysokości 10.000 zł jaka została
nałożona na gminę za brak przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu
zajmującego się odbiorem odpadów od
mieszkańców. Zapowiedział, że gmina
wystąpi o kasację wyroku nakładającego konieczność zapłaty kary. Zaznaczył,
że dotychczasowy system funkcjonuje
dobrze, aczkolwiek z naruszeniem obowiązującego prawa w zakresie wyboru
podmiotu obsługującego odbiór odpadów. Zapewnił, że podejmuje działania,
które pozwolą na uporządkowanie tej
sytuacji mając na uwadze utrzymanie
zatrudnienia pracowników ZGKiM zajmującym się gospodarką odpadami.
Pracował także nad wprowadzeniem
poprawek do budżetu gminy na 2015 r.
a jednocześnie zmian w obowiązującym
budżecie w roku bieżącym. Spotykał
się z dyrektorami jednostek podległych
i pracownikami urzędu, aby móc zagłębić się w zagadnienia bieżące i podejmować w tym zakresie odpowiedzialne
działania.
Rada Miejska powołała w skład Komisji
Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej wszystkich radnych. W skład Komisji Rewizyjnej
weszli: Andrzej Drapiewski (przewodniczący), Wojciech Maślak, Jerzy Chrzan
i Andrzej Hnat; Komisji Budżetowo - Finansowej: Lidia Stanisławska, Jolanta Rusinek
i Mieczysław Kowalski; Komisji Oświa-

ty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:
Agnieszka Szydełko, Mirosław Borowski,
Piotr Kozioł, Andrzej Moczulski, Przemysław Paprocki oraz Barbara Franc; Społecznej Komisji Mieszkaniowej: Barbara
Franc, Jolanta Rusinek, Lidia Stanisławska – radne, Bożena Dżugaj – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Maria Kaszczyszyn
– przedstawiciel ZGKiM oraz reprezentujący burmistrza – Piotr Lizak.
Zbigniew Potyrała będzie otrzymywał
11.710 zł miesięcznego wynagrodzenia.
Składa się na nie wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki: funkcyjny, za wieloletnią pracę oraz specjalny. Uchwalając wynagrodzenie burmistrza, radni przychylili
się do jego prośby o obniżkę pensji.
Przyjęto uchwałę o wysokości diet przysługujących radnym. Za swoją pracę
przewodniczący rady otrzyma 100 %, wiceprzewodniczący 80 %, przewodniczący komisji 70 %, a radni 50 % podstawy
naliczenia diet radnych (kwota ustalona
na podstawie art. 25 ust. 6 i 7 ustawy
o samorządzie gminnym).
Przyjęto budżet gminy na rok 2015 r.
i wieloletnią prognozę finansową. Dochody zaplanowano na kwotę: 38.029.722
złotych a wydatki wyniosą 35.172.602
zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości
2.857.120 zł w całości zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań gminy
z tytułu pożyczek i emisji obligacji gminnych. Omawiając uchwałę Skarbnik Izabela Kłosowska podkreśliła, że wskaźniki
długu są na bezpiecznym poziomie.
Rada przyjęła też uchwały w sprawie
zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2014 i w wieloletniej prognozie finansowej.
Przedłużono czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Opłaty w 2015 roku nie

Spotkanie Noworoczne

►

Burmistrz Zbigniew Potyrała spotkał się 6 lutego z radnymi gminnymi
i powiatowymi, z kierownictwem urzędu, obecnymi
i byłymi szefami jednostek
gminnych, sołtysami, strażakami, przedsiębiorcami,
emerytami i księżmi w hali
sportowo - widowiskowej
w Twardogórze.
W swoim wystąpieniu podziękował za miniony rok,
za to wszystko dobre co nas
spotkało, za to co udało nam
się zrobić. Podziękował tym,
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którzy dołożyli najwięcej
trudu i starań, aby ta nasza
lokalna Mała Ojczyzna wyglądała jak najpiękniej. Wyraził również nadzieję, że najbliższe miesiące i lata będą
pasmem naszych wspólnych
sukcesów, powodów do radości, będą to chwile, gdzie
będziemy cieszyli się z tego,
że spełniliśmy swoje oczekiwania i marzenia, że tworzymy ojczyznę przyjazną
dla nas i dla następnych pokoleń, i możemy mówić sobie wspólnie, że udało nam
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zmienią się.
Radni wyrazili zgodę na przystąpienie
i realizację przez Gminę Twardogóra projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno
Wielkie” w ramach POiŚ.
Przyjęto Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2015. Znalazło się w nim m.in. rozszerzenie listy świetlic środowiskowych
o placówkę w Grabownie Wielkim.
Radni negatywnie rozpatrzyli skargę na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra.
Przewodniczący Witold Szydełko poinformował m.in. o wpłynięciu do Rady
Miejskiej w Twardogórze prośby Spółdzielni Inwalidów Spamel o rozważenie
możliwości zwolnienia firmy z podatku
od nieruchomości. Przez zmianę prawa
spółdzielnia utraciła dotychczasowe
zwolnienie od tego podatku jakie przysługiwało jej jako zakładowi pracy chronionej.
Głos zabrał też, kończący w grudniu
pracę w urzędzie, Jan Bernacki - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Krótko podsumował ostatnie 16
lat pracy w gminie na tym stanowisku.
Podziękował wszystkim, z którymi dane
mu było współpracować dla dobra
mieszkańców. Życzył też powodzenia
nowym władzom w realizacji wyzwań
jakie czekają gminę.
Burmistrz Potyrała podziękował Janowi
Bernackiemu za te lata pracy w samorządzie, a także za postawę jaką wykazał się od początku jego urzędowania,
dzięki której przejęcie władzy odbywało
się bardzo płynne.
Na zakończenie sesji Witold Szydełko i Zbigniew Potyrała złożyli życzenia
z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia.

się to dobrze zrobić. Przed
występem wrocławskiego
kwartetu smyczkowego „La

Primavera” burmistrz złożył
zebranym noworoczne życzenia.

Matematyczny As w Grabownie Wielkim

►

9 lutego w Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim, odbyła się
IX edycja Gminnego Konkursu dla
uczniów klas IV – VI „MATEMATYCZNY AS”. Do zmagań zgłosiły się trzyosobowe zespoły ze wszystkich szkół
podstawowych naszej gminy. Mate-

matyczne asy przez godzinę rozwiązywały zadania o różnym stopniu trudności. Po pierwszym etapie nie udało
się wyłonić zwycięzców. Troje uczniów
z SP nr 1, z tą samą maksymalną liczbą
punktów – stanęło do walki o czołowe
miejsca w dogrywce. Po drugim etapie

Turniej leśników

►

12 i 13 marca w twardogórskiej hali sportowo widowiskowej odbył się
XX Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Rywalizowało
16 drużyn z terenu Dolnego
Śląska. Zwyciężyła drużyna Nadleśnictwa Oleśnica,
w którym pracują również
Tw ar d o gó r z ani e. D r u gi e
miejsce wywalczył Żmigród,
a trzecie Milicz. Wyróżnienia
indywidualne, dyplomy, medale oraz puchary wręczali
Grzegorz Pietruńko - Dyrektor Lasów Państwowych we
Wrocławiu, Edward Podczaszyński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica oraz Zbiniew Potyrała - Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra.
W związku z wygraną Nadleśnictwa Oleśnica, przyszłoroczne zawody również
odbędą się w Twardogórze.

Turniejowi towarzyszyły także prelekcje o leśnictwie,
przyrodzie, lasach i ekologii.
W pogadankach wzięli udział
uczniowie twardogórskich
szkół i przedszkola, którym
leśnicy rozdawali sadzonki
drzew.

wyłoniono III miejsce. Komisja postanowiła nie przyznawać II miejsca, tylko
dwa równorzędne I. Najwyższe lokaty
zajęli następujący uczniowie: I Anna
Mazur, I Jakub Dryka, III Bartłomiej Ruszaj. Wyłoniono również zwycięzców
zespołowych: I miejsce z maksymalną
punktacją zajęła SP nr 1 w Twardogórze, II miejsce SP nr 2 w Twardogórze, III
miejsce uczniowie z SP z Goszcza, a IV
uczniowie gospodarzy.
Na zakończenie burmistrz Zbigniew Potyrała i wiceburmistrz Ryszard Gąsior
pogratulowali dzieciom i ich nauczycielom sukcesów matematycznych.
Następnie wręczyli dyplomy i nagrody
oraz podziękowania dla nauczycieli.

Objazdowa wystawa

►

Warszawskie
Centrum
Nauki Kopernik zaprezentowało w Szkole Podstawowej nr 1 w Twardogórze
wystawę pt. "Umysł przyłapany". Przez 3 dni, od 2 do 4
marca można było obejrzeć,
a nawet wypróbować interaktywne eksponaty oraz
wziąć udział w pokazie naukowym. Uczniowie naszych
szkół oraz dorośli szukali
odpowiedzi na pytania: czy
otaczający nas świat jest rzeczywiście taki, jakim go postrzegamy, co się dzieje, gdy

zmysły odbierają sprzeczne
informacje, jak interpretuje
je mózg? Gmina dofinansowała koszty organizacji wystawy kwotą 4 tysięcy złotych.

W ramach akcji "Przyjazny urząd" Wojskowa
Komenda Uzupełnień we Wrocławiu w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Twardogóra
wznawia działalność punktu informacyjno-konsultacyjnego, którego celem będzie 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.
Punkt konsultacyjny funkcjonował będzie w Urzędzie Miasta
i Gminy przy ulicy Ratuszowej 14 w dniach: 25 czerwca,
8 września i 17 grudnia 2015 roku.
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Olimpijskie zmagania przedszkolaków

►

"Bolek i Lolek o tym wie - chcesz być
zdrowy? Ruszaj się!". Pod takim hasłem odbyła się 21 marca siódma już
Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. W sobotnich
zmaganiach wzięły udział: Przedszkole
Bajka z Międzyborza, sycowskie Przedszkola: nr 1 im. Koszałka Opałka, nr 2

im. Czesława Janczarskiego, nr 3 im.
Małego Księcia oraz gospodarze imprezy - Miejskie Przedszkole z Oddziałem
Małego Dziecka w Twardogórze. Zanim
rozpoczęła się rywalizacja sportowa,
uczestnicy wzięli udział w defiladzie
prezentującej poszczególne placówki.
Następnie dyrektor twardogórskiego
przedszkola Anna Wrześniacka przywi-

tała zgromadzonych w hali GOSiRu oraz
zaprosiła zastępcę burmistrza Ryszarda
Gąsiora, który wspólnie z jednym z małych sportowców zapalił znicz olimpijski.
Wszyscy złożyli ślubowanie i rozpoczęła
się wspólna zabawa. W konkurencjach
takich jak m.in.: skoki na piłkach, rzut
woreczkiem czy tor przeszkód uczestnicy musieli wykazać się zwinnością, szybkością oraz nie lada sprytem. Zadania
sprawnościowe przeplatane były występami artystycznymi dzieci ze wszystkich
przedszkoli. Gościem specjalnym tegorocznej imprezy był brązowy medalista
olimpijski w boksie, oleśniczanin, Wojciech Bartnik, który wręczał zdjęcia ze
swoim autografem. Na zakończenie VII
Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej uczestnicy otrzymali medale, puchary, dyplomy oraz upominki.

Świętowały Panie

Kolędy na jazzowo

►

►

W wypełnionej po brzegi twardogórskiej bazylice wystąpił 1 lutego dobrze znany i lubiany w Polsce
i na świecie zespół Spirituals Singers
Band. "Najpiękniejsze kolędy świata"
wrocławski sekstet wykonał a cappella
w aranżacjach gospelowo - jazzowych.
Usłyszeć można było między innymi polskie "Anioł pasterzom mówił" i "Mizerna
cicha". W programie znalazły się również kolędy rosyjskie, ukraińskie, niemieckie i angielskie. Nie zabrakło także
włoskiej "O Santissima", amerykańskiej
"Men from the East", a nawet argentyńskiej "Los reyes Magos". Spirituals
Singers Band w składzie Alicja Wiłkowska,
Marta Raczak - Idczak,
Aleksandra Sozańska
- Kut, Marek Dygdała,
Artur Stężała i Jacek Zamecki wspólnie ze zgromadzonymi w Bazylice
Mniejszej słuchaczami
zaśpiewali kolędę "Bóg
się rodzi", która podsumowała występ. Na
zakończenie burmistrz

Zbigniew Potyrała podziękował wszystkim za liczne przybycie, a członkom zespołu za wspaniały recital. Nadmienił
również, że sponsorem koncertu byli
twardogórscy przedsiębiorcy. Patronat
medialny objęła Panorama Oleśnicka.

Śląsk Wrocław najlepszy w turnieju I. Maciasia

Zapraszamy do świetlic 
Informujemy, że na terenie Gminy
Twardogóra czynnych jest jedenaście
świetlic.
Bukowinka - poniedziałek, środa 16:00 - 18:00 • Chełstów - wtorek,
czwartek - 16:00 - 18:00 • Domasławice - poniedziałek, czwartek - 17:00
- 19:00 • Goszcz - wtorek, czwartek
- 16:00 - 18:00 • Grabowno Małe poniedziałek, piątek - 16:00 - 18:00
• Grabowno Wielkie - poniedziałek,
środa - 15:30 - 17:30 • Łazisko - poniedziałek, środa - 16:30 - 18:30 • Moszyce - poniedziałek, czwartek - 16:00
- 18:00 • Nowa Wieś Goszczańska
- czwartek, piątek - 16:30 - 18:30 •
Sosnówka - wtorek, czwartek - 16:00
- 18:00 • Twardogóra - poniedziałek,
wtorek, środa - 16:00 - 18:00.

Nowe
dowody osobiste
Od marca 2015
roku weszły w życie nowe przepisy
dotyczące dowodów osobistych. Wzór
nowego dowodu osobistego wraz
z ulotką informacyjną dostępny jest na
www.twardogora.pl.
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Udzielone dotacje dla klubów sportowych w 2015 roku:

►

Klub Sportowy „Polonia” Grabowno
Wielkie na tworzenie i podnoszenie
sprawności fizycznej mieszkańców w zakresie piłki nożnej w Grabownie Wielkim
- 10.000 zł;
Gminny Klub Sportowy „Lotnik” Twardogóra:
- na prowadzenie zajęć dla młodzieży
w wieku do lat 11, do lat 13, do lat 15
z terenu miasta i gminy Twardogóra - piłka nożna - 30.000 zł,
- na prowadzenie zajęć dla mieszkańców
z terenu miasta i gminy Twardogóra - piłka nożna - 16.000 zł;
- na prowadzenie zajęć dla młodzieży
w wieku do lat 19 z terenu miasta i gminy Twardogóra - piłka nożna - 20.000 zł;
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy
„Echo” Twardogóra
- na rozwój sportu na terenie gminy
Twardogóra z zakresu biegu na orientację - 10.000 zł;

►

►

Gmina Twardogóra podpisała z Caritas
Archidiecezji Wrocławskiej umowę na dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie
wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez umożliwienie udziału w
zajęciach terapeutycznych, rehabilitacyjnych,
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- na piłkę siatkową dla dzieci i młodzieży
- 22.000 zł;
- na rozwój sportu na terenie Gminy
Twardogóra obejmujące organizację zajęć lekkoatletycznych dla dzieci
i młodzieży - 22.000 zł.
Klub Tańca Sportowego „Sport-Dance” Wrocław na zajęcia ruchowe
z elementami tańca nowoczesnego 10.000 zł;
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
„GOSZCZ” na rozwój sportu na terenie
Gminy Twardogóra - 5.000 zł;
Klub Strzelecki „Feniks” Twardogóra
na popularyzację i rozwój strzelectwa
sportowego w formie zajęć sportowych,
treningów strzeleckich oraz zawodów
strzelectwa sportowego - 5.000 zł;
Klub Piłkarski „Olimpia” Bukowinka
na piłkę nożną dla seniorów na terenie
gminy Twardogóra w miejscowości Bukowinka - 5.000 zł;

►

3. Memoriał Ireneusza Maciasia
za nami. W turnieju głównym rozegranym w niedzielę 11 stycznia
zwyciężył Oldboy Śląsk Wrocław przed
TV Sportklubem oraz drużyną Policji.
Wśród dzieci najmłodszych, w finale

halowej piłki zwyciężyła drużyna Olimpic Wrocław I. Dzień wcześniej w kategorii dzieci rocznik 2004-2005 zwyciężył zespół Śląska Wrocław, a wśród
najstarszych dzieci pierwsze miejsce
zajęli piłkarze Miedzi Legnica.

►
►
►
►

turnusie rehabilitacyjnym i imprezach integracyjnych”. Dotacja w wysokości 10.000 zł
została udzielona na podstawie art. 19a
ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie. Zadanie zostanie zrealizowane od 16 marca do 12 czerwca br.

Jak co roku, z okazji Dnia Kobiet Zarząd Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych w Twardogórze zorganizował spotkanie dla pań
zrzeszonych w Kole Miejsko - Gminnym. Nie zabrakło kwiatów, tabliczek
czekolady i ciepłych słów od zastępcy
burmistrza Ryszarda Gąsiora oraz prezesa związku Lucjana Kota. Do życzeń
dołączyli się także Jan Wieczorek oraz
Józef Głowacz ze Związku Emerytów
i Rencistów. Okoliczność Święta Kobiet była również okazją do wręczenia
dyplomów uznania z okazji jubileuszu
urodzin członkiń twardogórskiego Koła.
W spotkaniu uczestniczyła również
Mirosława Glabas, kierownik ośrodka
zdrowia, która współpracuje ze związkiem kombatantów.

5. miejsce
w Mistrzostwach Polski

►

Udany start zaliczył Błażej Sobczak
p o d c zas wiel o b oj o wych mistrzostw kraju juniorów i seniorów,
które rozgrane zostały
w Spale w terminie 31.0101.02.2015. Wychowanek
klubu Echo Twardogóra
uzyskał piątą lokatę.

Złoto dla twardogórzanki  

►

NA SPRZEDAŻ - PRZETARGI
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
informuje, że został ogłoszony ustny
przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonych w Twardogórze:
1) działka nr 53/2 AM 24 obręb Twardogóra o pow. 0,1474 ha - teren pod zabudowę handlowo-usługową, cena wywoławcza w przetargu wynosi 155 000
zł, KW nr WR1E/00077685/9 (do ceny
wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT) - przetarg IX,
2) działka nr 134/3 AM 17 o pow. 0,1420
ha - teren pod zabudowę handlowo -

usługową, cena wywoławcza 110 000
zł, KW nr WR1E/00090533/6, (do ceny
wylicytowanej zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT) - przetarg V.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej płatne do 10.04.2015 r.
Przetarg odbędzie się 14 kwietnia
2015 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy.
Informacje o przetargu znajdują się w
ogłoszeniu umieszczonym na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra oraz na stronie www.twardogora.pl.

Anna Barańska, podczas Mistrzostw
Ziemi Łódzkiej Taekwon-do, zdobyła
trzy medale z najcenniejszego kruszcu. Reprezentantka Twardogóry w wielkim stylu zdominowała rywalki w walce przerywanej, układach formalnych
i technikach specjalnych. Zawody odbyły się 10 stycznia w Wieluniu. Startowało blisko 200 zawodników reprezentujących kluby z całej Polski.
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Podziwiali Puchar Świata

►

Uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy Twardogóry mieli 3 lutego nie
lada okazję podziwiać puchar zdobyty przez polskich siatkarzy podczas
zeszłorocznych Mistrzostw Świata. Do
zdjęć z trofeum mierzącym blisko 43 cm
i ważącym 9 kilogramów ustawiała się
kolejka chętnych. Ekspozycji pucharu
towarzyszyła projekcja
filmu oraz quiz wiedzowy z nagrodami. Burmistrz Zbigniew Potyrała, zastępca burmistrza
R y s z a r d G ą s i o r o r az
Wiceprezes Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Stanisław Łopaciński także wzięli udział
w prezentacji.
Spotkanie z Pucharem
Świata było częścią tournée po Dolnym Śląsku.

Ziemia z nieba w bibliotece

►

18 lutego w Bibliotece Publicznej
w Twardogórze odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej ,,ZIEMIA 
Z NIEBA”. Ekspozycja składała się ze
zdjęć, które ,,klikali” na platformie earthkam.ucsd.edu członkowie 12 Klubów
Młodego Odkrywcy z województw:
dolnośląskiego, opolskiego i wielkopolskiego. Do akcji włączyli się również
mieszkańcy naszej gminy. Opiekunem
twardogórskiego KMO i koordynatorem projektu jest nauczycielka z Gimnazjum nr 1 Bożena Hołubka, która
zainicjowała tę międzypokoleniową

akcję. Uczestnicy projektu otrzymali
dyplomy i wyróżnienia z rąk burmistrza
Zbigniewa Potyrały oraz zastępcy burmistrza Ryszarda Gąsiora.

Milena Gawin wyśpiewała Grand Prix

ło wręczenie dyplomów, pucharów
i upominków przez zastępcę burmistrza
Ryszarda Gąsiora, odbył się w piątek
16 stycznia w świetlicy środowiskowej
w Moszycach. W gronie publiczności

Nie wypalaj traw!

Każdego roku, szczególnie w okresie wiosennym, wzrasta liczba pożarów, które są wynikiem bezmyślności ludzi wypalających trawę
w obrębie gruntów rolnych, nieużytków, rowów, zadrzewień,
a często w pobliżu lasów. Przypominamy, że są to działania niezgodne
z prawem, szkodliwe dla środowiska naturalnego i jakości gleb. Stanowią również zagrożenie dla życia
i mienia ludzkiego.

Rejestracja jako płatnik VAT bezpłatna
Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r.
rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT
jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania
potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca
może wystąpić z wnioskiem o wydanie
potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę
skarbową w wysokości 170 zł. Szczegóły
na stronie biznes.gov.pl.
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►

Milena Gawin (opiekun: Halina Ślusarek) ze Szkoły Podstawowej nr
1 zdobyła główną nagrodę w VII
Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek pod patronatem Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogóra. Koncert laureatów, któremu towarzyszy-

jąc dyrygentkom bukiety kwiatów. Zbigniew Potyrała zapewnił, że w związku
z przyszłorocznym jubileuszem 70-lecia

►

Od 18 maja do 16 czerwca mieszkańcy 18 sołectw naszej gminy wybiorą
sołtysów i rady sołeckie na kadencję
2015-2019. Harmonogram wyborów
w poszczególnych sołectwach zostanie podany do publicznej wiadomości
w terminie póżniejszym. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze statutami sołectw na zebraniach wiejskich
zwołanych przez Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra. Przypominamy,
że zebranie wiejskie jest upoważnione
do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/10 jego członków

Chóru Rapsodia zasponsoruje wydanie
płyty. Patronat medialny nad koncertem objęła Panorama Oleśnicka.

Posłanka Ewa Wolak
u burmistrza

Wybory sołtysów

►

WYNIKI: Nagroda GRAND PRIX - Milena Gawin; przedszkole - soliści: I Milena Ziglewska, II Maria Juszczak,III Agata
Barańska,wyróżnienia Matylda Maciejewska Aleksandra Baran; zespoły wokalne: I Kolędnicy, II Śnieżynki, III Promyki Opatrzności, wyróżnienie Mali Kolędnicy; klasy I – III - soliści: I Maja Tokarska, II Jan Gońda, III Nikola Błasiak,wyróżnienia Julia
Kownacka, Kamila Bilska; zespoły wokalne: I Twardogórzanie klasy I-III,II Trzeciaki-Pierwszaki,III Amelia Noga, Maja Pluta;
klasy IV-VI - soliści: I Hanna Babij, II Maja Juszczak, III Jagoda Ślusarek, wyróżnienie: Natalia Antas, Martyna Ślusarek,
Zuzanna Bedka, Alicja Ciosek, Agata Moczulska; zespoły wokalne: I ex aequo Gisabora i Zespół wokalny z VI a, II Zespół rockowo-kolędowy z IV a, III Projekt, wyróżnienia Tercet Klasa Piąta, Twardogórzanie klasy IV-VI; zespoły wokalno-instrumentalne:
I Goszczanie, III Maria Babij, Hanna Babij; gimnazjum - soliści: I Natalia Witiw, II Patryk Bogusławski, III Natalia Madalińska,
wyróżnienia Marcelina Pluta, Patrycja Harych; powyżej 16 lat - zespoły wokalne: I Kalina; zespoły wokalno-instrumentalne: I Grabowianie.
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►

Parafialny Chór Rapsodia oraz Chór
Kameralny Appassionata wystąpiły
21 grudnia w twardogórskiej Bazylice Mniejszej podczas koncertu świątecznego. Zgromadzonych w świątyni
przywitał Proboszcz Ryszard Jeleń oraz
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Zbigniew Potyrała, organizator koncertu. W gronie słuchaczy znaleźli się m.in.
Wojciech Kociński Starosta Oleśnicki,
Alojzy Kulig Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego oraz Halina Grzybek
Radna Powiatu Oleśnickiego. Twardogórska Rapsodia pod batutą Heleny Piotrowskiej i oleśnicka Appassionata dyrygowana przez Edytę Szostak - Kirzyc
zaśpiewały dobrze wszystkim znane
kolędy. Nie zabrakło także wspólnego
występu obu chórów. Na zakończenie
koncertu burmistrz podziękował występującym za wspaniały koncert wręcza-

uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum określa się drugi
termin zebrania, które jest ważne bez
względu na ilość obecnych. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy
sołectwa, którym przysługuje czynne
i bierne prawo wyborcze do samorządu
Gminy Twardogóra. Uchwały w sprawie
wyboru sołtysa i rady sołeckiej podejmowane są bezwzględną większością
głosów obecnych na zebraniu wiejskim
uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.

►

23 lutego odbyło się w twardogórskim ratuszu spotkanie burmistrza
Zbigniewa Potyrały z Posłanką na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Ewą
Wolak. Omawiano m.in. elementy
współpracy i ewentualnej pomocy
w zakresie interwencji poselskiej. Rozmawiano również o sprawach edukacji
ekologicznej, możliwości przeprowadzenia szkoleń, a także o aktywizacji kobiet.

Szlakiem karpia w Dolinie Baryczy

byli obecni m.in. zastępca przewodniczącego rady Andrzej Obiegło, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice i dziadkowie laureatów.
W przeglądzie, podczas eliminacji
13 i 14 stycznia zaprezentowało się
138 wykonawców w pięciu kategoriach
wiekowych.
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Kolędowali w Bazylice

Zakończyło się wielkie malowanie
poliestrowych karpi o gigantycznych
rozmiarach (200x80 cm). Piękne kolorowe unikaty mają na wiosnę stanąć
przy największych atrakcjach turystycznych Doliny Baryczy, w tym także w naszej gminie: przy kościele Świętej Trójcy
w Twardogórze oraz zespole pałacowo-parkowym w Goszczu. Karpie mają zachęcać do odwiedzin wybranych miejsc,
tworząc swoisty szlak po regionie, będąc

również atrakcją samą w sobie przyciągającą zaciekawionych turystów.
Inicjatorem malowania karpi jest Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”. Celem projektu jest zaangażowanie możliwie wielu partnerów na rzecz
współpracy w promocji Doliny Baryczy.
Ponad 30 placówek z obszaru zgłosiło
się do ogłoszonego na jesieni 2014 roku
konkursu plastycznego na namalowanie
najbardziej atrakcyjnych miejsc, zdaniem
dzieci, w konturach karpia. Do organizatora konkursu wpłynęło blisko 1300
prac, które następnie stały się inspiracją
dla studentów i absolwentów Akademii
Sztuk Pięknych z całego kraju, do stworzenia projektów przestrzennych karpi. Pracy artystów mogli przyglądać się
wyróżnieni uczestnicy konkursu, w tym
uczniowie twardogórskiej jedynki.

Pierwszy Twardogórzanin

►

Natan to pierwszy Twardogórzanin urodzony w 2015 roku. Chłopiec
przyszedł na świat 2 stycznia w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Miliczu.
Burmistrz Zbigniew Potyrała osobiście
pogratulował świeżo upieczonej mamie
oraz wręczył jej bon podarunkowy.
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Śląsk najlepszy w Twardogórze

►

III Turniej o Puchar Prezes
KS Wiwa Moniki Szewczyk-Gierszon został rozegrany
7 lutego w hali sportowo-widowiskowej w Twardogórze.
W zawodach rywalizowali piłkarze z ośmiu drużyn. W meczu finałowym Oldboy Śląsk
zwyciężył 2:1 drużynę Lotnika

Twardogóra. Pozostałe miejsca zajęli: 3. Wiwa Goszcz, 4.
Widawa Bierutów, 5. Wiwa II
Goszcz, 6. Zenit Międzybórz,
7. Grom Szczodrów, 8. Pogoń
Syców. Puchary i medale wręczali uczestnikom prezes KS
Wiwa Goszcz Monika Szewczyk-Gierszon, prezes Dolno-

śląskiego Związku Piłki Nożnej
Andrzej Padewski i burmistrz
Zbigniew Potyrała. Najlepszym zawodnikim turnieju został wybrany reprezentant KS
Wiwa Goszcz Iwo Kwaczewski, a najlepszym strzelcem
okazał się Tomasz Moskal
z Oldboy Śląsk Wrocław.

ŚLUB W PLENERZE
Od 1 marca możliwe jest
zawarcie małżeństwa poza
urzędem. Za ślub cywilny
udzielony w plenerze zapłacimy 1000 zł.

Szczegóły www.obywatel.gov.pl

Odpady komunalne
- opłaty bez zmian

►
Maraton filmowy KINA ORANGE
Czwartek 30 kwietnia 2015 r. w sali aerobiku przy ul. Wrocławskiej 39.

Internetowa sprzedaż biletów: http://kinoorange.pl/repertuar.php?id=893. Rezerwacja biletów: na poranne seanse: GOSIR, tel. 71 31 59 910, na seanse po godzinie 13:00: sekretariat Kina Orange, tel. 22 357
78 00, rezerwacje@kinoorange.pl. Sprzedaż biletów odbędzie się na 30 minut przed każdym seansem.

GODZINY SEANSÓW:
8:10 - Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów
9:50 - Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów
11:30 - Asteriks i Obeliks. Osiedle Bogów

14:00 - Ida
15:30 	- Disco Polo
17:30 	- Szybcy i wściekli 7
20:00 	- Body/ciało

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców informujemy, że na chwilę
obecną stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie uleg ł y
zmianie. Jednocześnie przypominamy, że przedmiotową opłatę należy uiszczać
do dnia 15 danego miesiąca. Opłat można dokonywać internetowo przelewem
na indywidualne konto lub
w każdym dowolnym punkcie opłat (Bank Spółdzielczy
w Oleśnicy, Oddział w Twardogórze przy ul. Długiej 1 nie
pobiera z tego tytułu prowizji). W przypadku zmiany danych będących podstawą do
ustalenia wysokości należnej
opłaty należy złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni
od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
W razie potrzeby, w Urzędzie
Miasta i Gminy Twardogóra,
ul. Ratuszowa 14, pokój nr 3,
można pobrać blankiet opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
VII GMINNY KONKURS

PIOSENKI
POLSKIEJ

eliminacje:
14 i 15 kwietnia g. 15.30
koncert laureatów:
16 kwietnia 2015 r. g. 16.00
świetlica w Moszycach

szczegóły:
gosir.twardogora.pl
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