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umowa na delfinka podpisana

Hala tańcem stoi czyli
Konsorcjum firm Saltex Europa Sp. z o.o. ogólnopolskie turnieje
oraz Sport Track Sp. z o.o. wybuduje tańca
str. 17

"Dolnośląskiego Delfinka" za kwotę 9 306 069,37 zł. Umowę z wykonawcą Burmistrz Zbigniew Potyrała
podpisał 27 marca, a plac budowy przekazany został 4 kwietnia.
str. 7

Dni Twardogóry 3-4 czerwca 2017
Golec uOrkiestra

michał szpak
The Beatlmen

DZIEŃ FLAGI

Organizacja tego święta finansowana jest ze środków Gminy przy
wsparciu Sponsorów. Zainteresowanych udziałem w sponsorowaniu
tego wydarzenia prosimy o kontakt z Referatem Promocji i Rozwoju
Gminy pod numerem telefonu 71 399 22 34. Wpłat można dokonywać na konto: Gmina Twardogóra, Bank Spółdzielczy O/Twardogóra:
53 9584 1047 2005 0500 0592 0003

2 MAJA 2017, godzina 12:30

wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych - Rynek w Twardogórze

str. 20

Wystąpił znany,
krakowski kabareciarz
Marcin Daniec
str. 17

Grabowno WielkiE
Wybory Sołtysa
i Rady Sołeckiej

16 maja 2017 r., remiza OSP
godz. 18.00

Z przykrością informujemy, że zmarł
Waldemar Filipczak - sołtys Grabowna
Wielkiego. Dziękujemy za zaangażowanie
w sprawy sołectwa i jego mieszkańców.

W poczuciu odpowiedzialności za rozwój oświaty w Gminie Twardogóra przedstawiamy mieszkańcom
nowy model funkcjonowania szkół.

XXV Sesja Rady Miejskiej
13 marca w budynku Centrum Usług
Wspólnych w Twardogórze przy ulicy
1 Maja 2 odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze. Burmistrz Zbigniew
Potyrała, rekomendując przyjęcie dwóch
pierwszych z przedłożonych do rozpatrzenia projektów uchwał, tj.: w sprawie zmian
budżetu i w budżecie gminy na rok 2017
oraz w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Twardogóra, wyjaśnił, że stanowiący
najistotniejszą część proponowanych zmian
w budżecie wzrost planowanych wydatków
budżetowych o kwotę 1.639.400 zł związany
jest z koniecznością uzupełnienia środków
w wysokości 2,5 mln zł na inwestycję pn.
"Budowa krytej pływalni przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze w ramach programu
Dolnośląski Delfinek". Na tę kwotę złożyły
się: oszczędności uzyskane z nakładów na
inne realizowane w tym roku inwestycje,
których przewidywany koszt - w wyniku
przeprowadzonych przetargów – okazał się
niższy niż założono w pierwotnej uchwale
budżetowej, a ponadto – z wygospodarowanej nadwyżki budżetowej. Radni zostali
następnie zapoznani z pozytywnymi opiniami: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji
Budżetowo-Finansowej wobec projektów
uchwał objętych porządkiem obrad, a na-

stępnie – radni uchwalili obydwie uchwały.
Z kolei, rekomendując radnym
podjęcie uchwał: w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego,
na okres od dnia 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.,
a także w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów
w Twardogórze prowadzonej przez Gminę
Twardogóra, burmistrz Potyrała, nawiązał
do swojego wystąpienia przed uchwaleniem na poprzedniej sesji obydwu uchwał
intencyjnych w przedmiotowej sprawie. Uzupełniając ówczesne wystąpienie, burmistrz
poinformował o wydanych opiniach Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dotyczących:
projektu uchwały nr 3 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
do nowego ustroju szkolnego oraz projektu
uchwały nr 4 w sprawie likwidacji publicznej
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez
Gminę Twardogóra. Obydwie opinie są
pozytywne, z tym, że postanowienie, dotyczące uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego uzyskało opinię

INWESTYCJE
Budynek wyremontowany
6 marca br. odbył się końcowy odbiór
budynku w Twardogórze przy ulicy
1-go Maja 2, który - za łączną kwotę
1 303 839,21 zł - wyremontowała firma
Ładne Wnętrze s.c. J.W. Lenda z Twardogóry. Zakres inwestycji obejmował kapitalny remont budynku wraz z terenem
przyległym tj. wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji stropów,
remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków i posadzek oraz wyposażenie w meble, sprzęt
AGD oraz multimedialny. Wykonane zostały również nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne
i wymagane zabezpieczenia przeciwpożarowe m.in. instalacje hydrantowe,
czujniki dymu, klapy dymowe. Obiekt
został również dostosowany do osób niepełnosprawnych (m.in. podjazd i winda).
W budynku utworzono pomieszczenia
biurowe, sale konferencyjne, sanitariaty i pomieszczenia socjalne na każdym
piętrze i archiwum. Utworzono również
miejsca parkingowe oraz wymieniono
ogrodzenie. W obiekcie swoje siedziby
będzie miało Centrum Usług Wspólnych,
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i inne.
2

TWARDOGÓRSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

Projekt nowej sieci szkół w Gminie Twardogóra

►
pozytywną, pod warunkiem: uzupełnienia
uchwały o datę włączenia Gimnazjum nr
1 im. Polskich Olimpijczyków w Twardogórze do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Twardogórze, a ponadto – pod
warunkiem ujęcia w tej uchwale Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów
w Twardogórze, uwzględniając datę zakończenia jej działalności. Obydwa projekty
uchwał uzyskały ponadto pozytywne opinie trzech związków zawodowych: ZZ Solidarność, ZZ ZNP oraz Forum Związków
Zawodowych Zarząd Województwa Dolnośląskiego. W ramach debaty przed głosowaniem nad przyjęciem projektów tych uchwał,
radny Przemysław Paprocki odczytał treść
petycji Małgorzaty Kobik-Filipiak, dotyczącej
przedmiotu obydwu projektów uchwał. Następnie radni przegłosowali przyjęcie obydwu uchwał w brzmieniu zgodnym z przedłożonymi pod obrady projektami.

1 września 2017 r. twardogórskie gimnazjum zostanie włączone w strukturę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II (SP2). Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi gimnazjum, staną
się pracownikami SP2, a mienie gimnazjum
stanie się mieniem SP2. Po likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów
(SP1), wszyscy uczniowie w Twardogórze
będą się uczyć w jednej szkole, w dwóch
budynkach: w budynku obecnej SP1 przy ul.
Św. Jadwigi 7 – dzieci młodsze (klasy I – III),
a także w budynku SP2 przy ul. Stefana Batorego 5 – uczniowie starsi (klasy IV – VIII).
Odległość obydwu obiektów w linii prostej
to 860 m. Takie zróżnicowanie przeznaczenia tych obiektów pozwala na optymalne
wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej. Obiekt przy ul. Stefana Batorego 5, to
30 sal lekcyjnych (w tym: klasopracownie
przedmiotowe, dostosowane do konkretnych
przedmiotów), dwie biblioteki, 2 pomieszczenia świetlicowe, 2 sale komputerowe (150
stanowisk komputerowych, z serwerownią,
oprzyrządowaniem, wykupionymi licencjami), sala gimnastyczna (z dostępem do kompleksu sportowego GOSiR, planowanym
dostępem do przyszłej pływalni Delfinek
i towarzyszącego jej lodowiska). Zapewnia
równe szanse wszystkim twardogórskim
uczniom klas starszych. Z kolei przeznaczony dla uczniów młodszych obiekt przy ul. Św.
Jadwigi 7 (12 sal lekcyjnych, sala komputero-

wa, pomieszczenia świetlicy i sala gimnastyczna) stwarza bezpieczną
przestrzeń dla rozwoju
w początkowym etapie
kształcenia. Po zapewnieniu wysokich standardów wyposażenia – bazy
dydaktycznej i sportowej
jednakowej dla wszystkich
uczniów z tego przedziału
wiekowego – zapewnia im
równe szanse rozwoju. Dane demograficzne w zakresie liczby urodzeń wskazują na
potrzebę zapewnienia co roku 4 oddziałów,
dla których w pierwszym etapie edukacyjnym potrzebnych będzie 12 sal lekcyjnych
i taką wielkość zapewnia obiekt przy ul. św.
Jadwigi 7. Nadzór pedagogiczny w tej części sprawowany będzie (na miejscu) przez
wicedyrektora. Uczniów i rodziców obsługiwać będzie sekretariat, do dyspozycji będzie
jadalnia i świetlica szkolna, a także gabinet
pomocy przedmedycznej i szkolny pedagog.
W obiekcie przy ul. Stefana Batorego 5 docelowo uczyć się będzie 20 oddziałów klas
IV – VIII, co zapewni optymalne wykorzystanie istniejącej bazy, możliwość nauczania
międzyoddziałowego na wybranych przedmiotach (języki obce, matematyka, przyroda) i kontynuację klas sportowych, które
funkcjonują w gimnazjum.
Tylko takie rozwiązanie zapewnia osią-

Internetowe tablice dla sołectw

►

Współczesne technologie, szczególnie w kwestii kanałów informacyjnych, dotarły również do naszych sołectw. Aktywność członków
społeczności sołeckiej to kwestia szybkiej
i skutecznej informacji pomiędzy sołtysem i radą sołecką a mieszkańcami wsi.
Jedną z prób wsparcia sołectw takim narzędziem jest zorganizowana przez władze

naszej gminy Internetowa Tablica Ogłoszeń (ITO). Wszyscy sołtysi mieli okazję
zapoznać się z tą ofertą, a zainteresowani
zostali przeszkoleni z zasad obsługi tego
narzędzia. Do chwili obecnej - na wniosek
swoich sołtysów - tylko 5 sołectw zdecydowało się skorzystać z tego narzędzia,
niewątpliwie wspierającego prawidłowy
przepływ informacji sołeckiej. Tablice

gnięcie nadrzędnego celu wprowadzanych
zmian: zapewnienie równego dostępu do
najlepszej oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Istotne jest
to, że do osiągnięcia tego celu wykorzystane będą zasoby dostępne w Twardogórze w momencie wdrażania reformy, czyli:
bezpieczna, nieduża szkoła dla młodszych
uczniów oraz bardzo dobrze przygotowana pod względem wyposażenia w pomoce
dydaktyczne i sprzęt, wraz z bazą sportową, większą szkołą dla starszych uczniów.
Przedstawiony wyżej model zorganizowania
sieci szkół w Twardogórze wpłynie również
na wszechstronne i w pełni dyspozycyjne
zarządzanie kadrami szkoły (np. większa
możliwość uzupełniania godzin pracy nauczycieli, wykorzystywania ich kwalifikacji).
Zminimalizuje to także zagrożenia związane
z ewentualną utratą pracy przez pracowników tych szkół.

ogłoszeń są niezależnymi subdomenami
portalu taog.pl zarządzanymi przez sołtysów i mieszkańców. Mieszkańcy mogą
wspólnie budować treści na niezależnych
podtablicach, np. dla Koła Gospodyń,
Stowarzyszenia Odnowy Wsi itd. Tablice
posiadają wbudowany system powiadomień email, który automatycznie informuje
mieszkańców o nowych ogłoszeniach.

dabrowa.twardogora.taog.pl ▶ nowawiesgoszczanska.taog.pl ▶ dragow.taog.pl ▶ sadrozyce.taog.pl ▶ sosnowka.taog.pl

Pomagamy Gminie Lipiany

►

10 grudnia odbyło się uroczyste przekazanie Gminie Lipiany samochodu
pożarniczego, który był użytkowany
przez twardogórskich strażaków przed
nabyciem nowego. Przekazanie w ramach darowizny - odbyło się na wniosek
Gminy Lipiany. Gminę tę reprezentował
burmistrz Krzysztof Boguszewski wraz
z przedstawicielami tamtejszej jednostki OSP.
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Na ręce burmistrza Zbigniewa Potyrały goście przekazali słowa wdzięczności oraz podziękowania za tak potrzebny tej gminie dar,
który będzie następcą użytkowanego dotychczas, wysłużonego 44-letniego samochodu.
Lipiany położone są w południowo – zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Gmina wraz z miastem zajmuje
obszar 95 km2 i liczy ok. 6300 mieszkańców.
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XXIV Sesja Rady Miejskiej
9 lutego w sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza odbyła się XXIV Sesja Rady
Miejskiej w Twardogórze. Po akceptacji zaproponowanego porządku obrad, burmistrz
Zbigniew Potyrała przedstawił radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od
poprzedniej sesji. Następnie rekomendując
radnym podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,
burmistrz zwrócił uwagę, że uchwała ta jest
jedną z najważniejszych w tej kadencji Rady,
gdyż efekty tej regulacji będą odczuwane
przez kolejne lata, a może nawet dziesięciolecia. Nawiązując do wymuszonej ustawą
sejmową genezy zmian, burmistrz Potyrała
wyraził nadzieję, że posłowie, wskazując
kierunek zmian w ustawie – nie pomylili się
i przyjęte rozwiązania systemowe zapewnią
osiągnięcie założonych celów na kolejne 20
lat, jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowej ustawy.
Burmistrz Potyrała przedstawił generalne
założenia, stanowiące podstawę wyboru
optymalnego wariantu:
• żadna placówka szkolna (obiekt) nie będzie zlikwidowana,
• model klas 1 – 6 został wykluczony przez
ustawodawcę,
• zapewnienie wszystkim dzieciom równego
dostępu do najlepszej oferty oświatowej,
zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej.
Omówił następnie poszczególne szkoły,
charakteryzując – w kontekście określonych
wariantów - ich atuty oraz mankamenty,
z ewentualnym uwzględnieniem już wcześniej zaplanowanych działań, mających na
celu ich minimalizację.
Na bazie zestawień liczbowych, charakteryzujących potencjał poszczególnych
placówek (liczba sal lekcyjnych, gabinetów
specjalistycznych, sal gimnastycznych etc.),
a także biorąc pod uwagę dane demograficzne i uwarunkowania logistyczne – zarówno
komunikacyjne (odległości), jak i dot. infrastruktury socjalnej (np. stołówki) dokonano
analiz, zapewniając, że (znowu cytując min.
Zalewską) wszystko zostało "przemyślane
i przeliczone".
Konkludując wyniki przeprowadzonych analiz, burmistrz Potyrała przedstawił optymalny model, zapoznając zebranych zarówno
z jego zaletami, jak i słabymi stronami.
Omówił też historię konsultacji społecznych
tego wariantu, przeprowadzonych podczas
spotkań z radami pedagogicznymi wszystkich szkół gminnych. Proponowany model
szkoły z klasami 1-8 zaakceptowały rady
szkół w Grabownie Wielkim i w Goszczu,
model wygasającego gimnazjum w ramach
4

XXIV Sesja Rady Miejskiej
modelu 1-8 na bazie SP2 - zaakceptowała
z szacunkiem i zrozumieniem rada pedagogiczna Gimnazjum nr 1. Z kolei bardzo
krytycznie do proponowanego rozwiązania
odniosła się dyrekcja i rada pedagogiczna
SP2, wysuwając argumenty niepoliczalne
i nacechowane przypuszczeniami co do
postulowanego procesu dydaktycznego.
Natomiast w zupełnie innym tonie wyartykułowano prośbę dyrekcji i rady pedagogicznej SP1: by pozostawić tam model 1-8,
ze względu na historię, imię, sztandar, duże
osiągnięcia, dorobek nauczycieli.
Przeanalizowano zatem szczegółowo tę
propozycję, jednak po przeprowadzeniu
stosownych wyliczeń, które – w formie odpowiedniego dokumentu trafiają do akceptacji w Kuratorium Oświaty i Wychowania
– okazało się, że w SP1 nie można utworzyć
dwóch ciągów 8-klasowych. Barierą jest zarówno ilość pomieszczeń (jest 12 zamiast
wymaganych 16), jak i dysproporcje demograficzne, wynikające z istniejących obwodów szkolnych, które powinno się zmieniać
co roku, podobnie jak przenosić dzieci.
Z drugiej strony – skoro nie można zrobić
w SP1 podwójnych oddziałów, to straciłaby
pracę część nauczycieli.
Również propozycje z SP2, opierające się
na zmianie granic obwodów, doprowadziłyby
do dysproporcji w obłożeniu poszczególnych
oddziałów w kolejnych rocznikach.
Burmistrz, odwołując się do liczebności poszczególnych szkół dwie dekady wstecz,
zwrócił uwagę, jakim ograniczeniem dla
elastyczności organizacji rejonów szkolnych
jest obecny niż demograficzny.
Podsumowując swoją rekomendację burmistrz Potyrała wskazał, iż alternatywą
w przypadku braku akceptacji przez radnych proponowanego przez siebie wariantu
(oddział 4-8, z wygasającym gimnazjum w
placówce przy ul. Batorego, oddział 1-3 przy
ul. św. Jadwigi, a także oddziały 1-8 w Goszczu i w Grabownie Wielkim) jest wariant
ustawowy, w którym każda szkoła modelu
1-6 zostaje przekształcona w oddział 1-8,
a Gimnazjum – do wygaszenia – pozostaje
odrębną jednostką.
Rekomendując proponowany wariant burmistrz Potyrała wymienił jego zalety, tj.:
• równy dostęp do bazy sportowej (Delfinek,
hala sportowa, lodowisko, stadion lekkoatletyczny),
• możliwość organizacji nauczania międzyoddziałowego (języki obce, matematyka),
• wszystkie działania / zajęcia dodatkowe
wypracowane przez nauczycieli gimnazjum zostaną przeniesione z gimnazjum
w naturalny sposób na powstałą szkołę
podstawową i zaoferowane większej licz-
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bie dzieci (klub filmowy, Klub Młodego
Odkrywcy, kółko teatralne, Młodzi Aktywni,
koła plastyczne, historyczne, Dyskusyjny
Klub Książki, i inne),
• bogate wyposażenie – 150 uczniowskich
stanowisk komputerowych z serwerownią,
klasopracownie przystosowane do konkretnych przedmiotów, których nie da się
podzielić bez obniżania ich jakości,
• baza biblioteczna gimnazjum, odpowiednia
dla starszych uczniów, udostępniona całej
populacji uczniów twardogórskich w tym
wieku,
• możliwość zachowania, a nawet rozszerzenia na młodsze roczniki klasy sportowej,
• bezpieczna przestrzeń dla rozwoju w początkowym etapie kształcenia,
• równe szanse wszystkim uczniom - jednakowe dla wszystkich uczniów z Twardogóry, przy zapewnieniu wysokich standardów
wyposażenia bazy dydaktycznej i sportowej,
• ograniczenie do minimum zagrożenia zwolnień pracowników (m.in. pracownicy likwidowanych jednostek staną się automatycznie pracownikami nowo skonfigurowanych
podmiotów).
Wśród mankamentów znalazły się:
• rodzeństwo w różnych budynkach, co ma
miejsce również obecnie, w przypadku
rodzeństwa, z których jedno uczęszcza
np. do przedszkola, a drugie – do szkoły
podstawowej, lub jedno uczyło się w szkole
podstawowej, a drugie – w gimnazjum,
• niektórzy uczniowie będą musieli pokonać
dłuższą drogę do i ze szkoły.
Burmistrz przyznał, że nie jest twórcą modelu, do którego przyjęcia stara się radnych przekonać - model powstał w wyniku
wielu rozmów z pedagogami i sporą grupą
rodziców, a także służbami merytorycznie
związanymi z tą kwestią (np. Policja, prawnicy) oraz z uwzględnieniem uwag rodziców,
a następnie przeprowadzono bardzo szczegółową analizę ilościową i jakościową poszczególnych wariantów roboczych.
Reasumując charakterystykę rekomendowanego modelu burmistrz przypomniał, że nadrzędnym celem wprowadzanych zmian jest
zapewnienie równego dostępu do najlepszej
oferty oświatowej, zarówno infrastrukturalnej, jak i edukacyjnej. Taki stan można
osiągnąć, wykorzystując to, co jest dostępne w Twardogórze na wejściu reformy, tzn.
bezpieczną, niedużą szkołę dla młodszych
uczniów i bardzo dobrze przygotowaną
pod względem wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt, a także bazę sportową,
szkołę większą dla starszych uczniów.
Zaznaczył jednak, iż równie ważne jak konstrukcja samego modelu jest stworzenie at-

mosfery wzajemnej współpracy, wzajemnej
życzliwości w realizacji tego modelu, mimo
uprzednich różnic i odmiennych poglądów
(zarówno po stronie pedagogów, jak i rodziców). Burmistrz Potyrała stanowczo zapewnił, że – bez względu na to, który model
zostanie ostatecznie przyjęty – zarówno burmistrz, jak i jego współpracownicy – dołożą
wszelkich starań, by zrealizować go możliwie
najlepiej, ku pożytkowi dzieci, by ich proces
edukacyjny przebiegał jak najlepiej. Z tego
względu liczy na stosowne wsparcie w tych
działaniach ze strony pedagogów i rodziców.
Po wystąpieniu burmistrza Potyrały dyskusję nad projektem uchwały rozpoczęła radna Barbara Franc, która wyraziła swoje zastrzeżenia do nieuzasadnionego (zdaniem
radnej) treścią ustawy szerokiego zakresu
proponowanych zmian, które mogą negatywnie wpłynąć na życie niektórych rodzin.
Z kolei radny Przemysław Paprocki sformułował zarzut, że w toku konsultacji społecznych nie zapewniono wszystkim radnym
dostatecznej możliwości bezpośredniego
w nich uczestnictwa.
Następnie Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Agnieszka Szydełko przekazała pozytywną
opinię do projektów uchwał.
Radny Mieczysław Kowalski, nawiązując
do wystąpienia radnego Paprockiego, jako
główne kryterium oceny jakości modelu
określił dobro ucznia i w tym kontekście,
pomimo sformułowanych na posiedzeniu
Komisji Strategii i Rozwoju zastrzeżeń oraz
po wysłuchaniu argumentów burmistrza,
a także głosu nauczycieli i przedstawicieli
rodziców, uznał, że rekomendowany przez
burmistrza projekt uchwały jest – w warunkach naszej gminy – najkorzystniejszym rozwiązaniem dla uczniów naszej gminy.
Przewodniczący Witold Szydełko udzielił
głosu reprezentującego rodziców Przewodniczącemu Rady Rodziców Gimnazjum
Janowi Jędryczko, który odwołując się do
osobistych doświadczeń – zarówno w kontekście dotychczasowego, jak i proponowanego modelu – wskazał na pozytywny
aspekt proponowanego rozwiązania, szcze-

gólnie na tle gmin sąsiednich.
Ustosunkowując się do wystąpienia radnego Przemysława Paprockiego, burmistrz
Zbigniew Potyrała podzielił się refleksją,
debata na tematy szczególnie istotne dla
samorządu lokalnego powinna odbywać
się z wykorzystaniem stosownych środków formalno-prawnych, a nie na portalach
społecznościowych, których lektura nie jest
obowiązkowa. Ze smutkiem stwierdził, że
poza oficjalnymi wystąpieniami ze strony
rad pedagogicznych poszczególnych szkół,
poza wystąpieniami bezpośrednimi na spotkaniach, których inicjatorem był (notabene)
burmistrz – nie otrzymał żadnego oficjalnego
pisma, żadnego oficjalnie sformułowanego
stanowiska w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
do nowego ustroju szkolnego. Zauważył też
brak efektywnego zainteresowania debatą
ze strony osób aktywnie wypowiadających
się na portalach społecznościowych, poprzez nieobecność zarówno na przedsesyjnych posiedzeniach komisji Rady Miejskiej, jak i na niniejszej sesji. Wyraził obawę
o próbę storpedowania - poprzez dezinformację - na szczeblu kuratoryjnym uchwalonego projektu przez osoby, które wcześniej
zignorowały możliwość debaty, wymiany
poglądów i merytorycznej dyskusji na poziomie mieszkańców i władz samorządowych
naszej gminy.
Nawiązując do wypowiedzi burmistrza
o braku zainteresowania debatą przez osoby
publikujące na portalu społecznościowym
swoje opinie o projekcie, radny Przemysław
Paprocki potwierdził, iż mimo jego osobistego zaproszenia osoby te nie pojawiły się, by
zaprezentować radnym swoje argumenty za
wariantem dwóch twardogórskich szkół modelu 1-8.
Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Miejskiego Małgorzata Adamów –
w imieniu części rodziców dzieci z klas 1-2
z SP2 – zwróciła się z pytaniem do burmistrza czy można te dzieci pozostawić w
SP2? Burmistrz odpowiedział, że ustawa
nie przewiduje możliwości funkcjonowania
modeli częściowych, zatem dzieci przejdą,

wraz ze swoim wychowawcą, do oddziału
przy ul. św. Jadwigi.
Głos w dyskusji zabrał też Wiesław Szymczykiewicz, sołtys Goli Wielkiej, a jednocześnie nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej,
który powołując się na doświadczenia swoje,
a także innych europejskich krajów, wskazał
na lepsze przygotowanie uczniów mniejszych liczebnościowo jednostek szkolnych.
Taką szansę stwarza dla uczniów naszej
gminy model 1-3 oraz 4-8 w Twardogórze
oraz 1-8 w Grabownie Wielkim i w Goszczu.
Nawiązując do prośby Małgorzaty Adamów,
radny Mieczysław Kowalski zaapelował
do burmistrza o nieprzenoszenie na 1 rok
uczniów trzeciej klasy SP2 do oddziału przy
ul. św. Jadwigi. Burmistrz Zbigniew Potyrała
zadeklarował, że te kwestię poruszy w rozmowie z kuratorem.
Pozostałe projekty uchwał nie wywołały już
dyskusji radnych, zatem podczas XXIV Sesji
Rady Miejskiej w Twardogórze, podjęte zostały uchwały w sprawie:
1. zmian budżetu i w budżecie gminy na
rok 2017,
2. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Twardogóra,
3. projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego,
4. zamiaru likwidacji publicznej Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Polskich Noblistów w Twardogórze prowadzonej przez
Gminę Twardogóra,
5. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy
Twardogóra, prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne, inne niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
6. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia
Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Twardogórze,
7. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017 - 2022,
8. przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego
w obrębie Twardogóra, zatwierdzonego
uchwałą nr XX.140.2012 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 6 września
2012 r.,
9. wniesienia skargi do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
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XXIV Sesja Rady Miejskiej
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4
stycznia 2017 r. stwierdzającą nieważność uchwały nr XXII.228.2016 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu
środków z przyznanej dotacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp.
z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu
pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji”
w formie weksla własnego in blanco,
10. wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Twardogóra,
11. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie podziału miasta i gminy Twardogóra na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w okręgu wyborczym,
12. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania, ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych,
13. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Twardogóra.
W części dotyczącej interpelacji radny Przemysław Paprocki zapytał o termin zakończenia remontu budynku przy ul. 1 Maja. Burmistrz poinformował, że 20 lutego 2017 r.
Radny Andrzej Hnat spytał o awizowany
w ub. roku przez burmistrza pomysł utworzenia w Twardogórze filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
Burmistrz wyjaśnił, że bliższych informacji
będzie mógł udzielić po zakończeniu uzgodnień ze Starostą, tj. do połowy br.
W części "Wolne wnioski i komunikaty"
radny Mieczysław Kowalski zaapelował, by
skłonić odpowiednie służby do zainteresowania się jakością powietrza w Twardogó-

rze. Burmistrz, nawiązując do rozpoczęcia
programu gazyfikacji obiektów komunalnych
i programu wdrażania alternatywnych źródeł energii, wyraził przekonanie, że w ich
ramach powstaną możliwości dofinansowania wymiany tradycyjnych źródeł ciepła na
niskoemisyjne, jednak podkreślił w tej kwestii rolę edukacji ekologicznej na wszystkich
szczeblach wiekowych.
Nawiązał do tej kwestii sołtys Wiesław
Szymczykiewicz, zwracając się do radnych
o rozważenie dofinansowania wymiany pieców na niskoemisyjne.
Radny Andrzej Hnat zasygnalizował konieczność wniosku o naprawę dziury w drodze wojewódzkiej na odcinku ul. Wojska Polskiego (zaraz za wiaduktem) oraz o remont
tego odcinka drogi. Burmistrz zapewnił, że
wniosek o naprawę został już zgłoszony,
a co do remontu drogi – nadal nie ma decyzji
ze strony PKP, a postępy w tej sprawie są
monitowane na bieżąco.

INWESTYCJE
zagospodarowanie terenu
przy dworcu pkp
Wniosek Gminy Twardogóra pt. „Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy Twardogóra poprzez
zagospodarowanie terenu przyległego do
dworca kolejowego w Twardogórze” uzyskał największą liczbę punktów na ocenie
merytorycznej i otrzymał dofinansowanie
z Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1,7 mln zł. Całkowita
wartość kosztorysowa zadania wynosi 2,2
mln zł. Planowany okres realizacji zadania:
październik 2017 – listopad 2018. Projekt
obejmuje: utworzenie węzła przesiadkowego PKP-PKS, budowę miejsc parkingowych,
budowę wiaty na rowery, zadaszenia wiaty
przystankowej, przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku szaletu dworcowego na budynek usługowo-socjalny obsługi dworca, wymianę nawierzchni, budowę
i przebudowę przyłączy i instalacji kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodnej, elektrycznej
i oświetlenia ulicznego przy Pl. Kolejowym
w Twardogórze oraz nasadzenia zieleni.

Droga Sądrożyce - Dąbrowa
Droga o długości ok. 1,7 km i szerokości
6 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, omijając centrum miasta - usprawni transport
w kierunku Grabowna Wielkiego, Sądrożyc
i Chełstówka. Zwieńczeniem tego odcinka
drogi będą ronda przy ulicy Oleśnickiej oraz
Wrocławskiej. Przewidywane zakończenie
prac - do końca sierpnia br. Wykonywane są
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roboty ziemne oraz związane
z przebudową infrastruktury
podziemnej. Usunięte zostały
również drzewa i krzewy, które kolidowały z nowym przebiegiem drogi. Inwestycja ma
zapewnione dofinansowanie:
2,3 mln zł - z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019 oraz 0,6 mln
zł - ze Starostwa Powiatowego w Oleśnicy oraz 0,4 mln zł z budżetu
Województwa Dolnośląskiego. Łączny koszt
prac opiewa na kwotę 6 086 802,61 zł. Ich
wykonawcą jest firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. z Wrocławia.
Do Goszcza rowerem
Dwukilometrową ścieżkę pieszo-rowerową
między Moszycami a Goszczem wybudowała za 1 022 187,61 zł firma Sidrog Sp. z o.o.
z Domaniewa. Budowa ścieżki została
współfinansowana w wysokości 0,4 mln
zł ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wykonawca zobowiązał się
usunąć wszystkie zgłoszone przez Gminę
usterki do końca kwietnia. Obecnie trwają
prace projektowe, dotyczącej budowy nowej
ścieżki rowerowej - pomiędzy Goszczem
a Domasławicami. Połączenie obydwu tych
ścieżek z istniejącymi szlakami turystycznymi pozwoli na utworzenie bezpiecznej pętli
rowerowej.
Dotacja na usuwanie azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznał
naszej gminie 12 912 zł dotacji na usuwanie
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wyrobów zawierających azbest w ramach
Programu priorytetowego NFOŚiGW pt.:
„SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych
przez WFOŚiGW. Dofinansowaniem objętych zostanie kilkanaście nieruchomości
z terenu Gminy Twardogóra, które zgłosiły
udział w programie. Tym razem, na przełomie wiosny i lata, usunięte zostaną ok.
1874 m2 eternitu. Zajmie się tym specjalistyczna firma wybrana przez gminę. Wnioskodawcy mogą liczyć na zwrot do 85%
kosztów poniesionych na realizację zadania
obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. Nowe pokrycie dachowe
i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem
- właściciel nieruchomości musi wykonać je
we własnym zakresie.
Rondo w Goszczu
Wykonane są roboty podziemne, związane
z przebudową sieci wodociągowej i budową kanalizacji deszczowej, zakończono też
część robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W Rynku i przy ul. Korfan-

tego wykorytowano drogę oraz wykonano
część konstrukcji jezdni. Nowe warstwy konstrukcyjne dróg powstały przy ul. Sycowskiej
i Twardogórskiej. Na czas realizacji robót
przystanek autobusowy został przeniesiony
na ulicę Szkolną - docelowo zlokalizowany
będzie w pobliżu remizy strażackiej. Termin
zakończenia prac przewidziano na koniec
maja. Na budowę ronda zostało przyznane
dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1,2
mln zł oraz z budżetu Powiatu Oleśnickiego
- 0,2 mln zł. Wykonawcą prac, wycenionych
na 3 075 072,35 zł, jest firma BRUKPOL
S.C. ze Strzelec Wielkich.
Droga
w Sosnówce
Trwa również przebudowa drogi w Sosnówce - z gruntowej na asfaltową. Obecnie prowadzone są roboty ziemne. Droga o długości 0,88 km (wraz z oświetleniem) obejmuje
odcinek zaczynający się przy skręcie w prawo przed sklepem spożywczym, a kończący
się przy ostatnich zabudowaniach przed lasem. Termin zakończenia prac przewidziano
na koniec czerwca br. Wykonawcą prac jest
firma Gembiak-Mikstacki Sp. j. z Krotoszyna.
Przebudowa drogi w Sosnówce została wyceniona przez zwycięzcę przetargu na kwotę 627 218,66 zł, z czego dofinansowanie
w wysokości 353 tys. zł przyznano ze środków Unii Europejskiej – Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nowe chodniki
Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
Kan-Wod Jana Pawlaka z Twardogóry wykona za 309 368,06 zł remont chodników przy
ulicach Grunwaldzkiej i Waryńskiego wraz
z wjazdami na posesje oraz utwardzenie nawierzchni placu przy Przedszkolu Miejskim
w Twardogórze. Natomiast konsorcjum Bud-Agro Sp. z o.o. z Wrocławia (lider) i Remdro
S.A. z Kamienia k/Mirkowa – za 240 550,76
zł - wyłoży kostką betonową i płytami ażurowymi plac przy budynku ośrodka zdrowia.
Prace rozpoczną się przed świętami wielkanocnymi, a zakończą przed końcem lipca.
Inwestycja poprawi możliwości parkowania
na tym terenie.

Rusza budowa delfinka
Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum
Saltex Europa Sp. z o.o. z Wrocławia oraz
Sport Track Sp. z o.o. z Bolesławca na kwotę 9 306 069,37 zł. Umowę z wykonawcą
burmistrz podpisał 27 marca, a przekazanie
placu budowy nastąpiło 4 kwietnia. Okres
realizacji tej inwestycji to 40 tygodni, zakończenie prac budowlanych planujemy na
przełomie roku 2017/2018. Rozszerzeniem
podstawowego zakresu inwestycji jest saunarium, jacuzzi oraz 10 dodatkowych pokojów hotelowych. Obiekt będzie dobudowany
do istniejącej hali sportowo-widowiskowej.
W tym celu niezbędna będzie częściowa jej
przebudowa, a także pomniejszenie placu
targowego (targowisko z ograniczeniami będzie pełniło swoją funkcję również podczas
budowy basenu).
Wymiary niecki basenowej o dł. 16,67, szer.
8,5 m i gł. 0,9-1,35 m pozwolą na utworzenie 4 torów, a wynikają z podziału długości
olimpijskiej (50 m) na 3, co ma znaczenie dla
treningów pływackich i zawodów szkolnych.
Główną funkcją obiektu będzie realizacja
nauki pływania dla dzieci i młodzieży - w ramach zajęć szkolnych wychowania fizycznego. Jednak poza okresem użytkowania pływalni przez szkoły, zakłada się dostępność
obiektu dla społeczności lokalnej. Mogą to
być zarówno zajęcia indywidualne (pływanie
rekreacyjne), ale i zorganizowane zajęcia
sportowe sekcji pływackich czy grup korzystających z rekreacji i rehabilitacji wodnej,
takiej jak wszelkiego rodzaju odmiany aqua
fitness’u, aqua aerobic’u, zajęcia dla kobiet
w ciąży, imprezy wodne (np. urodzinowe),
koszykówka i siatkówka wodna, specjalistyczne ruchowe zajęcia rehabilitacyjne itp.

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2, realizowana jest w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. "Dolnośląski
Delfinek" i współfinansowana jest w wysokości 1,25 mln zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 15 kwietnia 2016 r. Czynione
są starania o pozyskanie dofinansowania
z innych źródeł zewnętrznych. Spodziewana
kwota dofinansowania to 4-5 mln zł.

Dofinansowanie
budowy kanalizacji
Na wniosek Gminy Twardogóra Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznała na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym kwotę 809 tys. zł dotacji i 2 427 tys. zł
pożyczki. Równocześnie czynione są starania o pozyskanie na ten cel dofinansowania
z funduszy unijnych - PROW 2014 – 2020 w
kwocie ok. 2 mln złotych. Łączny koszt tej
inwestycji oszacowany został na ok. 4 mln zł.
Rozpoczęcie budowy kanalizacji o długości
8,7 km zaplanowane jest na sierpień br.

W związku z realizowanymi inwestycjami drogowymi przepraszamy za niedogodności i utrudnienia w ruchu, jednocześnie
prosząc o wyrozumiałość i zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach prowadzenia prac budowlanych.
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28 grudnia w sali posiedzeń twardogórskiego Ratusza odbyła się XXIII Sesja
Rady Miejskiej w Twardogórze. Poprzedziło ją symboliczna uroczystość pożegnania dotychczasowego Komendanta
Powiatowego Policji w Oleśnicy. Burmistrz
Zbigniew Potyrała podziękował (byłemu już)
Komendantowi za owocną i konstruktywną współpracę, wskazując na dobre wyniki
przeprowadzonej ankiety, które odzwierciedlają poprawę poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców naszej gminy. Burmistrz zawrócił uwagę, że część wspólnych planów,
w tym również zawarte w projekcie uchwały
budżetowej na 2017 rok – będzie realizował
już następca inspektora Wodejko. Mimo
tego powinny być one powodem satysfakcji
obydwu panów, gdyż służą poprawie bezpieczeństwa gminnej społeczności, co jest
podstawową troską także władz samorządowych.
Ustępujący z tego stanowiska inspektor
Robert Wodejko podziękował za możliwość
tego pożegnania i wsparcie (finansowe
i merytoryczne) twardogórskiego samorządu. Jednocześnie przedstawił zebranym
swojego następcę, którym został podinspektor Robert Froń. W krótkim wystąpieniu
nowy komendant podziękował za życzliwe
przyjęcie i wymierne efekty współpracy Policji z twardogórskim samorządem. Zauważył,
że wspomaganie Policji to w efekcie wspomaganie siebie, bo te zakupy, darowizny są
wykorzystywane w pracy na rzecz lokalnej
społeczności. Burmistrz życzył nowemu Komendantowi osiągania zawodowych efektów i realizacji planów, a także stabilizacji
w pełnieniu swojej funkcji oraz sukcesów
i osobistej satysfakcji z wykonywanej pracy. Burmistrz zadeklarował też współpracę
i zrozumienie, a także – w ramach możliwości – wsparcie potrzeb w zakresie poprawy
standardów funkcjonowania obiektów i podnoszenia jakości pracy. Obydwaj komendanci - zarówno dotychczasowy, jak i nowy
- zostali obdarowani przez burmistrza zestawem gminnych gadżetów, a Komendant
Froń (dodatkowo) otrzymał protokół przekazania sprzętu biurowego i informatycznego
(projektor, ekran, torba, laptop, drukarka
i akcesoria komputerowe) na doposażenie
twardogórskiej Komendy Policji - w ramach
zakupów przewidzianych w budżecie gminnym na 2016 rok.
Następnie burmistrz Potyrała przedstawił
radnym sprawozdanie ze swojej działalności za okres od poprzedniej sesji. Przewodniczący Witold Szydełko udzielił głosu
Arkadiuszowi Drukierowi, reprezentującemu
Dolnośląskie Centrum Rozwoju Lokalnego
z Wrocławia (DCRL), które opracowało pro-

12. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze na
I – sze półrocze 2017 roku,
13. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej
w Twardogórze na I – sze półrocze 2017
roku,
14. zatwierdzenia planu pracy Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze
na I – sze półrocze 2017 roku,
15. zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448
Twardogóra – Chełstówek”,
16. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania
o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej
nr 1490D Goszcz – Syców”,
17. udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację
zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania
drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Twardogórska), drogi powiatowej nr 1490 D (ul.
Sycowska) i drogi gminnej nr 101926 D
(ul. Rynek) w miejscowości Goszcz na
skrzyżowanie typu rondo”.
Przed głosowaniem nad projektem uchwały
w sprawie budżetu gminy na rok 2017 jego
przyjęcie rekomendował burmistrz Potyrała. Określając budżet 2017 jako bardzo
ambitny i bardzo odważny – zarówno jeśli
chodzi o ilość oraz zakres planowanych inwestycji, jak i ich wartość. Realności tych
zamierzeń burmistrz upatruje odnosząc
je zarówno do realizacji dotychczasowych
planów budżetowych, ale też wierząc we
wspólny wysiłek w ich wykonanie – radnych
i urzędników magistratu, pracowników jednostek gminnych, sołtysów i całej społeczności twardogórskiej. Burmistrz poinformował o pozytywnych opiniach Kolegium
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – na temat budżetu
na rok 2017, na temat wieloletniej prognozy
finansowej oraz opinii dotyczącej możliwości
sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej
na rok 2017. Następnie zaprezentował podstawowe wielkości charakteryzujące budżet
gminny na rok 2017, tj. kwotę dochodów w
wysokości 56.194.337,- zł, dochody bieżące - 47.939.216,- zł, dochody majątkowe
8.255.121,- zł, wydatki - 64.374.737,- zł, wydatki bieżące - 42.837.410,- zł, wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
- 21.537.327,- zł, planowany deficyt budżetu
gminy na rok 2017 to 8.180.400,- zł. Burmistrz jednak wskazał na okoliczności, które
pozwolą na zmniejszenie tej kwoty nawet

jekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Twardogóra na lata 2016 – 2023”
(LPR).
Arkadiusz Drukier przedstawił genezę, cel
i historię powstania projektu LPR, a następnie omówił jego zawartość i przesłanki jej
sformułowania. Wskazywał na istotną rolę
LPR w pozyskiwaniu środków zewnętrznych,
w tym szczególnie z funduszy europejskich,
na realizację celów rewitalizacyjnych na terenie naszej gminy. Jednocześnie podkreślił, że pozyskanie środków finansowych na
realizację inwestycji jest obecnie znacznie
trudniejsze niż dotychczas i niewątpliwym
wsparciem w tym procesie jest właśnie LPR.
Omawiając strukturę opracowania, referent
wymienił trzy części: diagnostyczną (zawarta w niej została diagnoza potrzeb rewitalizacyjnych miasta i gminy Twardogóra,
zwłaszcza obszaru, na którym planowana
jest rewitalizacja, a także delimitację obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji), planistyczną (zawierającą wizję, cele
i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które mają
zostać zrealizowane w najbliższych latach),
a także zarządczą – poświęconą systemowi
wdrażania dokumentu, systemowi monitoringu i systematycznego badania wartości/
cech programu z punktu widzenia przyjętych
kryteriów, w celu jego usprawnienia, rozwoju
lub lepszego zrozumienia.
Po tym wystąpieniu radni jednogłośnie zagłosowali za uchwałą w sprawie przyjęcia
„Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
i Gminy Twardogóra na lata 2016 – 2023”.
Radni podjęli uchwały w sprawie:
1. zmian budżetu i w budżecie gminy na
rok 2016,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Twardogóra (na okres 20162023),
3. ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego
2016,
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4. budżetu gminy na rok 2017,
5. przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra (2017 – 2023),
6. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Twardogórze na 2017 rok,
7. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy
Twardogóra, prowadzonych przez osoby
prawne lub fizyczne, inne niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,
8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,
szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego
przyznawania i wypłacania,
9. ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5 w Miejskim Przedszkolu,
10. zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
11. zatwierdzenia planu pracy Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze na I – sze półrocze 2017 roku,

o ok. 3 mln zł. (Szczegółowe dane liczbowe nt. budżetu gminy na 2017 rok zawarte
zostały w Uchwale Nr XXIII.240.2016 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 grudnia
2016 r. wraz z załącznikami – dostępne
w BIP.) Komentując kwoty planowanych wydatków wskazał na istotną rolę uwarunkowań ustawowych, szczególnie w odniesieniu
do planowanych wydatków na finansowanie
działalności jednostek oświatowych (zagrożenia związane z reformą systemu oświaty)
i pomocy społecznej (realizacja Programu
„Rodzina 500+”). Odnosząc się natomiast
do zakresu planowanych inwestycji, określił
je krótko jako pakiet związany z poprawą
komunikacji, bezpieczeństwa, infrastruktury (sportowej) oraz poprawą estetyki miasta. Podsumowując burmistrz zapewnił, iż
w planowanym budżecie zapewnione zostały środki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie, a nawet nieznaczny rozwój wszystkich jednostek gminnych.
W kolejnej części swojego wystąpienia burmistrz Potyrała odniósł się do poruszonych
przez radnego Mieczysława Kowalskiego na
ostatnim posiedzeniu Komisji Strategii i Rozwoju kwestii (jego zdaniem) nadmiernego
wzrostu wydatków na oczyszczanie miasta
oraz wydatków na wynagrodzenia. Burmistrz
wyjaśnił, że niektóre koszty dotychczas ewidencjonowane były w innych pozycjach,
gdyż realizowane były nie w charakterze
stałej usługi lecz każdorazowych zleceń.
Obecnie ZGK sp. z o.o. realizować będzie
swoje usługi na rzecz gminy w oparciu o stały zakres umowny, zatem koszty tych usług
będą widoczne w tej samej grupie kosztów.
Jednocześnie zapewnił, że w porównaniu poziomu wydatków za rok 2016 wzrost
dotyczy tylko kwoty 200,00 zł. Odnosząc
się do wzrostu kosztów wynagrodzeń, to –
omawiając kwoty poszczególnych kosztów –
burmistrz, redukując podaną przez radnego
wielkość o ok. 26 %, wskazywał zasadność
ich poziomu odpowiednimi uregulowaniami
ustawowymi w zakresie np. rezerwy dot.
zmian zatrudnieniu w oświacie, awansów
zawodowych, urlopów zdrowotnych, odpraw
emerytalnych, wzrostu minimalnego wynagrodzenia, orzeczeń poradni o indywidualnym nauczaniu, obsługi Programu „Rodzina
500+”, podejmowaną właśnie uchwałą Rady
Miejskiej w zakresie dodatków dla nauczycieli za pełnienie funkcji wychowawcy.
Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz Potyrała zaapelował do radnych
o odwagę i przyjęcie przedłożonego projektu budżetu gminy na 2017 rok, zapewniając,
że zarówno on wraz ze swoim zastępcą
Ryszardem Gąsiorem, a także wszyscy pracownicy urzędu oraz kierownicy i pracowni-

cy jednostek gminnych – dołożą wszelkich
starań, by budżet ten pozytywnie zrealizować - z korzyścią i radością dla wszystkich
mieszkańców gminy.
Zabierający głos w dyskusji nad projektem
budżetu radny Mieczysław Kowalski w swoim wystąpieniu podziękował burmistrzowi
za wyjaśnienia, a następnie oświadczył –
w imieniu Klubu „Gospodarni Plus”, iż –
mimo pozytywnych elementów w projekcie
budżetu gminy na 2017 rok – nie może on
uzyskać aprobaty Klubu, z uwagi na istniejące zastrzeżenia odnośnie jego konstrukcji
w zakresie inwestycji i ich finansowania,
w tym szczególnie – wskaźnika udziału zadłużenia w dochodach.
Burmistrz ustosunkowując się do zasygnalizowanych zastrzeżeń zapewnił, że budżet
gminy na 2017 rok jest dobrze skonstruowany, przemyślany, a jednocześnie odważny
i z koniecznym poziomem zadłużenia. Zauważył, że wobec istniejących tak wielu potrzeb inwestycyjnych gminy, należało wybrać
katalog takich, które z jednej strony należą
do najpilniejszych, a z drugiej – mają w 2017
realną (prawdopodobnie ostatnią) szansę
na pozyskanie dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, wskazując, iż w budżecie
2017 r. widnieje rekordowo wysoka kwota
(ok. 8 mln zł) już zapewnionych dotacji z zewnętrznych środków majątkowych, a realne
jest pozyskanie w 2017 roku kolejnych kwot
na te konkretne inwestycje.
Burmistrz, przypomniał też, że budżecie
z 2014 roku poziom zadłużenia przekraczał poziom 33% dochodów, podczas gdy
w planowanym na rok 2017 udział ten wynosi mniej, bo 32,87% - i to przy najwyższym
poziomie zadłużenia, nie uwzględniając realnych możliwości jego redukcji. Ponownie
burmistrz Potyrała zaapelował o akceptację
przedłożonego pod obrady projektu budżetu, dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Kończący dyskusję radny Przemysław Paprocki oświadczył, że chociaż nie poprze
projektu budżetu na 2017 r., jednak życzy –
i burmistrzowi, i mieszkańcom Twardogóry
– by budżet ten udało się zrealizować dla
dobra gminy j jej mieszkańców.
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Z okazji Dnia Kobiet Biblioteka gościła Stanisławę Łowińską – poetkę,
dziennikarkę,
kulturoznawczynię,
mieszkającą i pracującą w Poznaniu.
Pani Stanisława uprawia różne formy poetyckie - pieśni, hymny, fraszki, bajki, kolędy, pastorałki, satyry. Wydała tomik poezji
„Dotykać serca”, bajkę „Kot Fantasta”, zbiory wierszy „Złożyć słowo”, „Cisza na palcach”, satyry „Lepicadło”. Jej utwory trafiły
również do wydawnictw zbiorowych – między innymi do wyboru wierszy „Jan Paweł II
w poezji polskiej” oraz almanachów poezji
„Którzy pamiętali słońce” i „Drugi puls”. Od
dwudziestu lat pani Stanisława organizuje
Lednicką Wiosnę Poetycką, dając szansę
młodym twórcom na prezentowanie i rozwijanie talentu.
Jest również założycielką Klubu
Młodego Dziennikarza przy
Młodzieżowym
D omu Kultur y
Nr 1 w Poznaniu. Do 2000
roku pełniła
funkcję redaktora naczelnego
miesięcznika
wielkopolskiej
oświaty „Otwarta Szkoła”. Za swą działalność na rzecz
kultury i oświaty odznaczona została Honorową Odznaką Miasta Poznania, odznaką
Zasłużonego Działacza Kultury oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Na spotkanie przybyli członkowie Coolturalnego
Klubu Seniora oraz czytelnicy z Twardogóry, Goszcza i okolic. Pani Stanisława opowiadała o sobie, zgrabnie splatając prozę
z poezją. Czytelnicy wysłuchali zabawnych
fraszek, aforyzmów i wierszy, inspirowanych obserwacjami życia. Pojawiły się również piękne i wzruszające wiersze o rodzicach poetki, a także fragmenty jej utworów
o św. Janie Pawle II. Po zakończeniu głównej części spotkania autorka jeszcze długo
rozmawiała z czytelnikami i wpisywała dedykacje do zakupionych tomików poezji. Na
zakończenie spotkania z panią Stanisławą
Łowińską, twardogórzanin Stanisław Dmytrów odczytał okolicznościowy poemat dla
kobiet, swego autorstwa.
Dzień Kobiet w twardogórskiej bibliotece
upłynął w tym roku pod znakiem poezji,
gdyż - specjalnie na tę okazję - Maria Knefel napisała wiersz „Święto Kobiet”.
W niedzielne popołudnie 19 lutego w
sali teatralnej pałacu w Goszczu, działający przy twardogórskiej Bibliotece

►
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w czytelni internetowej biblioteki - można
je nawet wypożyczyć do domu. Odbyło się
także wirtualne zwiedzanie światowej sławy muzeów, m.in. Smithsonian Museum,
U.S.Air Force Museum. Połączone to zostało z pokazem dostępnych w bibliotece
albumów przedstawiających zbiory znanych muzeów.

teatr POZA zaprezentował
widzom premierowe przedstawienie "Wieczór z kabaretem". Scenariusz spektaklu
nawiązywał do tradycji przedwojennych
warszawskich
kabaretów – akcję umiejscowiono w lokalu, w którym odbywają sie koncerty gwiazd
piosenki, tańczy się charlestona, ale także załatwia interesy
i rozmawia o życiu. Na scenie
pojawił się zatem korowód
barwnych postaci: artystki rewiowe, dyrektor kabaretu, lekko nietrzeźwy już "pan poseł",
a także Aaron, oczekujący na

►

Z okazji Walentynek twardogórska
biblioteka zorganizowała 14 lutego
dla swoich czytelniczek z Coolturalnego Klubu Seniora spotkanie ze stylistką i blogerką Krystyną Bałakier. Jak
mądrze korzystać z nowych trendów? Jak
rozpoznać swój typ sylwetki? Jakie stroje
i dodatki nosić, aby podkreślić swoje atuty?
Jak odkryć swój styl? To najistotniejsze z pytań, na które próbowała odpowiedzieć blogerka podczas
spotkania. Krystyna Bałakier prezentuje na swoim blogu modę dla
kobiet 50+, jednak czytelnikami jej
bloga są również młodsze panie,

książki autorstwa Jakuba Skworza mógł
liczyć na jego osobistą dedykację.
To już trzecia edycja organizowanego
przez Bibliotekę cyklu koncertowego
Cztery Pory Roku. Koncert zimowy pt.
"Piosenki z dzwoneczkami", odbył się 25
stycznia. Był świetną okazją, by cieszyć
się wspólnym kolędowaniem i piosenkami
w świątecznym klimacie. Widzowie, którzy
licznie przybyli do sali teatralnej, w niezwykłej zimowej scenerii goszczańskiego
pałacu wysłuchali kolęd polskich, ukraińskich i staroangielskich, a także współczesnych polskich i amerykańskich pastorałek. Niepowtarzalną, ciepłą i wzruszającą
atmosferę koncertu
podkreślały tytułowe dzwoneczki. Na
zakończenie wszyscy – i wykonawcy,
i słuchacze – wspólnie odśpiewali „Gdy
się Chrystus rodzi”.
14 grudnia rozdano nagrody laureatom konkursu
„Szopka bożonar o d z e n i o w a ”. 9 5
szopek z gminnych
p r ze d s z ko l i, s z kó ł
i świetlic środowiskowych oceniało jury
w składzie: Aleksandra Dwornikowska,
Hanna Franc, Grażyna Muzyka-Wychowaniec i Zofia Szczepaniak. Komisja konkursowa nagrodziła 28 prac. W kategorii
przedszkolaków pierwszą nagrodę zdobyła Monika Bukowska, drugą Alan Graboń, trzecią Marcelina Matusiak, a wyróżnienia otrzymali: Ksawery Klimas, Wiktor
Bednarski i Antonina Gaber. W kategorii
uczniów klas I-III pierwszą nagrodę przyznano Julii Jasińskiej, drugą Kamilowi
Michalewskiemu, trzecią Kajetanowi Matusiakowi, a wyróżnienia: Marii Ozdze i Patrykowi Skrzypcowi, Pawłowi Jakubkowi,
Pawłowi Bednarskiemu oraz Patrycji Król.
W kategorii uczniów klas IV-VI pierwsza
nagroda przypadła Jagodzie Barteckiej,
druga Julii Więcław, trzecia Wiktorowi
Sobczykowi, natomiast wyróżnienia:
Weronice Górkowej, Oliwii Durman, Katarzynie Tomczuk, Amelii Nodze, Wiktorii
Gilakowskiej, Dominikowi Gilakowskiemu
oraz Mateuszowi Dynowskiemu. W kategorii gimnazjalistów pierwszą nagrodę
wywalczyła Ewelina Kanadys, drugą Julia Henczel, a trzecią Milena Żebracka.
W kategorii rodzinnej pierwsza nagroda
przypadła Nadii Kawałko z mamą, a druga
Gabrieli Proć z mamą. Nagrody rzeczowe
i książkowe wręczył burmistrz Zbigniew
Potyrała.

►

►

zwrot pożyczonych pieniędzy
i jego żona Salcia oraz młody
artysta, poszukujący pracy.
Ich dialogi bawiły widownę,
reagującą śmiechem. Brawurowo wykonany taniec charleston oraz występ młodego
iluzjonisty - nagrodzono rzęsistymi brawami. Rytmiczne
brawa towarzyszyły też wykonanej na bis piosence Lata dwudzieste, lata
trzydzieste. Kameralna sala teatralna pałacu
w Goszczu umożliwia artystom bliski kontakt
z widzami, pozwalając lepiej wczuć się
w klimat dwudziestolecia ubiegłego wieku.
Aktorzy teatru POZA świetnie sprawdzili się
w repertuarze komediowo-kabaretowym
emanując ze sceny blaskiem godnym granych postaci. Zainteresowanie "Wieczorem
z kabaretem" było tak duże, że 12 marca
odbył się dodatkowy spektakl - również
przy pełnej widowni.
Scenariusz i reżyseria: Urszula Konopko.
Wystąpili: Agata Głowacz, Iryna Gołowacz,
Jolanta Huryn, Nadija Łomanowa-Barańska, Halina Obiegło, Maja Olszańska, Zdzisława Pilc, Piotr Barański, Marcin Grabowski, Jan Jędryczko, Adrian Huryn, Jędrzej
Konopko, Piotr Niwa, Daniel Pilc.
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a nawet...panowie. „Moda po ludzku” to propozycja kreacji, w których
można poczuć się po prostu dobrze
ubranym i stylowym.
Pisarz Jakub Skworz gościł 31
stycznia w SP w Goszczu oraz
w siedzibie Biblioteki w Twardogórze. W spotkaniu autorskim
w Goszczu uczestniczyli uczniowie
klasy trzeciej i czwartej, a w Twardogórze - dwóch klas trzecich ze
SP nr 2. Autor przygód księżniczki
Adeli i wampirka Alfreda tym razem
promował swoją najnowszą książkę
„Prawie bajki. Nieznajomość prawa
szkodzi”. Historia Oskara - chłopca, który uwielbia grać na konsoli i
dokonuje jej samodzielnego zakupu
w Internecie - posłużył autorowi do
przybliżenia dzieciom konsekwencji
takiego zachowania. Książka w prosty i przystępny sposób, nie pomijając jednak fachowego języka prawniczego, wprowadza dzieci w świat konsumenta i zakupu
towarów. Uczestnicy spotkań w Goszczu i w
Twardogórze bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusjach inicjowanych przez autora,
szybko i sprawnie rozwiązali też krzyżówkę z trudnymi prawniczymi terminami oraz
znaleźli 10 różnic między „prawie” identycznymi gabinetami prawnika. Każdy nabywca

►

►

Na okres ferii zimowych Biblioteka
tradycyjnie przygotowała dzieciom
interesującą ofertę spędzenia wolnego czasu. Dzieci mogły m.in. zmierzyć
się z szyciem ręcznym i wykonać gałganki
ze szmatek wypełniane suszonymi ziołami
oraz walentynkowe serca z filcu. Przyrządzały też tiramisu, czyli ciasto bez pieczenia. Na zajęciach plastycznych zajmowały
się konstruowaniem ptaków z folii i papieru,
tekturowych myszy, guzikowych kwiatów
oraz kocich kolaży, a także w technice origami wykonały m. in.: żurawia, tulipana,
kokardę, kwiat kusudama i serce, a także maski karnawałowe Podczas „Turnieju gier
stolikowych” i „Puzzlowego zawrotu głowy”
uczestnicy zajęć poznali wiele interesujących gier i puzzli, także z programu Edukacja dla Doliny Baryczy, które są dostępne

W czasie ferii nie zabrakło też tradycyjnych
środowych „Popołudniowych czytanek”,
w czasie których czytano fragmenty książek: Sue Bentley „Wakacyjny sen”, Ewy
Nowak „Rok z kocicą Izabelą”, „Jej wysokość Zosia”, Gilberta Delahaye „Martynka
i przyjaciele”, J. K. Rowling „Harry Potter
i komnata tajemnic”. W zajęciach zorganizowanych przez bibliotekę uczestniczyło
około 100 osób.
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Spotkanie noworoczne

12

wóz bojowy dla twardogórskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej),
a także organizacja imprez: (Dni Twardogóry
2016, w których udział
wzięli Enej, Dawid Kwiatkowski oraz Ania Wyszkoni, występ Chóru
Chłopięcego i Męskiego
Filharmonii Poznańskiej
"Poznańskie
Słowiki”,
koncert „Quo Vadis”
w Goszczu w wykonaniu
Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej, koncert „A to Polska właśnie!” w wykonaniu Teatru Miejskiego POZA+, Festiwal
Muzyki Kameralnej i Organowej, dożynki
gminne w Sosnówce, festyn „Taaaka Ryba”,
jarmark bożonarodzeniowy na Rynku, Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej, Międzynarodowy Bieg Uliczny, Mistrzostwa Polski
w Tańcu Freestyle). Burmistrz podkreślił, że
nastąpiły w 2016 roku zmiany organizacyjne
związane z przekształceniem ZGKiM w odrębne podmioty: ZGM i ZGK sp. z o.o. oraz
powstaniem nowej jednostki organizacyjnej
- Centrum Usług Wspólnych. Celem zmian
była poprawa funkcjonowania wyżej wymienionych jednostek poprzez zapewnienie najwyższej jakości usług publicznych, a także
optymalizację procesów i kosztów administracyjnych poprzez koncentrację kompetencji w poszczególnych obszarach działalności. Na uwagę zasłużyła również sprawna
organizacja pracy przy realizacji programu
„Rodzina 500 plus” przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze. Następnie burmistrz – przechodząc do
omówienia planów, zamierzeń i spodziewanych zmian w nowym roku, zauważył, że
właściwie to rok 2017 został rozpoczęty jeszcze w 2016 roku uchwaleniem 28 grudnia budżetu gminy na 2017 rok, a także przyjęciem
Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata
2017-2023. Omawiając budżet gminy, burmistrz nazwał go odważnym i ambitnym, ale
jednocześnie wskazywał na przesłanki, które
pozwalają uznawać go
za realny. Jako najistotniejsze wydarzenia i inwestycje zostały wskazane: budowa krytej
pływalni w ramach
programu Dolnośląski
Delfinek, budowa odcinka drogi Sądrożyce
– Dąbrowa, będącego
fragmentem docelowej
obwodnicy miasta, bu-
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►

Jak co roku Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Twardogórze zorganizował koncert z okazji Dnia Kobiet.
W niedzielę 5 marca halę sportowo - widowiskową wypełniło blisko 1000 osób, które
entuzjastycznie przyjęło legendę polskiej
sceny, Marylę Rodowicz. Energiczna piosenkarka zaprezentowała swoje największe
przeboje w klasycznych wersjach, a także
w odświeżonych aranżacjach, jak choćby
rozpoczynający koncert utwór "Sing Sing".

Retro bal
dowa drogi w Sosnówce, czy też kompleks
działań, związanych z realizacją gminnego
programu rewitalizacji, a także kontynuacja
budowy kanalizacji oraz systemu ścieżek
pieszo-rowerowych. Podsumowując swoje wystąpienie burmistrz zapewnił, że wraz
ze swoim zastępcą, Ryszardem Gąsiorem,
wraz z szefami i pracownikami jednostek
gminnych oraz urzędu, zrobią wszystko, by
te odważne i ambitne zamierzenia zostały
zrealizowane – ku pożytkowi mieszkańców
naszej Gminy. Wszystkim zgromadzonym
burmistrz Potyrała złożył noworoczne życzenia zdrowia, stabilizacji, pomyślności
i spełnienia osobistych marzeń. Kończąc tę
bardziej oficjalną część spotkania, jego gospodarz zaprosił zebranych do wysłuchania
koncertu zespołu NESTOR BAND, znanego polskiego muzyka jazzowego (trębacza
i kompozytora) Tadeusza Nestorowicza, od
jakiegoś czasu również mieszkańca naszej
gminy i piewcy jej uroku. W czteroosobowym
składzie, z wokalistką Jolantą Zakrzewską,
zespół zaprezentował kilka urokliwych standardów jazzowych oraz utworów muzyki popularnej – w jazzowej aranżacji. Niewatpliwą
atrakcją występu były utwory z repertuaru
Luisa Armstronga, brawurowo zaśpiewane
na scenie – z charakterystyczną armstrongowską chrypką! - przez Romana Sonnenberga, grającego również na instrumentach
klawiszowych. Na klarnecie i saksofonie zagrał Wacław Zarębski. Pełen uroku, elegancji
i poczucia humoru koncert bardzo sposobał
się publiczności, która nagrodziła muzyków
zasłużoną burzą oklasków.

►

Bal charytatywny pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
Zbigniewa Potyrały na stałe wpisał się
w twardogórski kalendarz zabaw karnawałowych. Jego druga edycja odbyła się 4
lutego w hali sportowo-widowiskowej przy
ulicy Wrocławskiej w Twardogórze. Wydarzenie pod hasłem "Lata dwudzieste, lata
trzydzieste..." połączyło elegancką zabawę
z gestem wsparcia organizacji Gminnego
Dnia Dziecka 2017. Przygotowaniem imprezy zajął się komitet organizacyjny składający się z rad rodziców działających przy
gminnych szkołach i przedszkolach na czele
z Janem Jędryczko oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
"Lata dwudzieste, lata trzydzieste kiedyś do
wzruszeń będą pretekstem" śpiewała przed

INFORMACJA

►

5 stycznia odbyło się spotkanie noworoczne, podsumowujące działalność
twardogórskiego samorządu w 2016
roku. Wśród gości, którzy na zaproszenie
gospodarza spotkania, burmistrza Zbigniewa Potyrały, licznie przybyli tego wieczoru do hali sportowo-widowiskowej GOSiR
w Twardogórze, znaleźli się: Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig, radni Rady
Miejskiej w Twardogórze, na czele z Przewodniczącym Witoldem Szydełko, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele działających lokalnie przedsiębiorców,
przedstawiciele lokalnych spółdzielni, stowarzyszeń i związków, przedstawiciele klubów sportowych, sołtysi, szefowie jednostek
gminnych, a także kierownicy z twardogórskiego Urzędu. Gospodarz wieczoru, witając obecnych i dziękując im za przybycie,
zwrócił uwagę, że tak liczna ich obecność
z jednej strony jest wyrazem zainteresowania
i troski o sprawy naszej gminy, a z drugiej –
pozytywnym przejawem zdystansowania się
od niepokojów obserwowanych na szczeblu
centralnym. Dalszą część swojego wystąpienia burmistrz Potyrała poświęcił omówieniu
najistotniejszych dokonań gminy w 2016 r.,
z wyszczególnieniem zrealizowanych w tym
okresie inwestycji (m.in. remont budynku
stacji PKP, budowa drogi w Goli Wielkiej i
Pajęczaku, budowa ścieżki pieszo- rowerowej Moszyce – Goszcz i w Sosnówce, budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej
w Goszczu i w Grabownie Wielkim wraz
z przyłączami, remont budynków przy ul. Ratuszowej, budowa chodników przy ul. Szkolnej, Staszica i Kołłątaja, remonty świetlic środowiskowych, wykonano instalacje nowych
punktów oświetleniowych, remont dachu budynku Gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr
2, budynku SZPZOZ w Twardogórze i OSP
w Grabownie Wielkim, dostosowano budynek Przedszkola Miejskiego do aktualnych
wymogów przeciwpożarowych, zakupiono
kontenerowe szatnie sportowe na boisko
w Bukowince oraz zakupiono nowoczesny

Od 5 stycznia 2017 roku istnieje możliwość odpłatnego przejęcia przez Gminę Twardogóra
od uprawnionych podmiotów urządzeń: wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych
do systemu wodno- kanalizacyjnego będącego
własnością Gminy Twardogóra obsługiwanego

Widzowie spontanicznie i z dużym zaangażowaniem śpiewali wspólnie z wokalistką,
a dynamiczna solówka w wykonaniu gitarzysty Marcina Majerczyka była ciekawym przerywnikiem. Nie zabrakło również
niespodzianek. Królowa polskiej piosenki
zaprosiła na scenę osoby z widowni, które
towarzyszyły jej podczas dwóch piosenek.
Publiczność zebrana w hali usłyszała takie
szlagiery jak: "Małgośka", "Niech żyje bal",
"Kolorowe jarmarki", "Remedium", "Szparka
sekretarka". Na zakończenie, Maryla Rodowicz zaprezentowała znaną ze wspólnego
występu z Zenonem Martyniukiem piosenkę
"Przez Twe oczy zielone" oraz "Hej sokoły",
które twardogórska publiczność klaszcząc
zaśpiewała wraz z piosenkarką.
Podsumowując koncert, burmistrz Zbigniew
Potyrała podarował Maryli Rodowicz kwiaty,
a wszystkim paniom złożył życzenia z okazji
Dnia Kobiet. O święcie kobiet pamiętali rów-

nież pracownicy GOSiR, wręczając przed
wejściem tulipany.

laty Ludmiła Warzecha - tą piosenką w wykonaniu Mai Olszańskiej rozpoczęto twardogórski bal. Witając gości Burmistrz Zbigniew
Potyrała podziękował za zaangażowanie
wszystkim radom rodziców jednostek oświatowych działających na terenie gminy Twardogóra. Podkreślił, że jest to zgodne, wspólne
działanie dla dobra mieszkańców i młodego
pokolenia, które jest naszym wspólnym dobrem. Fundusze zbierane były w sobotni wieczór między innymi w drodze licytacji. Burmistrz, wzorem ubiegłego roku, zadeklarował
podwojenie sumy dochodów uzyskanych
podczas balu na organizację Dnia Dziecka.
W trakcie sobotniej nocy nie zabrakło akcentów nawiązujących do lat dwudziestych
minionej epoki. Na parkiecie królował charleston, którego lekcji udzieliła para taneczna: Iryna Gołowacz i Jan Jędryczko. Klimat
przyjęcia podkreśliły stroje gości z dodatka-

mi typu: opaski z piórami strusimi, szale boa,
długie rękawiczki, sznury pereł, cygaretki,
garnitury, szelki, kapelusze a także wyjątkowe elementy scenograficzne i tematyczna fotobudka. Program imprezy wzbogaciły
występy wokalne (Agata Głowacz wykonała
piosenkę pt. "Kto tak ładnie kradnie", Jolanta Agnieszka Huryn "Ta mała piła dziś"
oraz Nadija Łomanowa-Barańska i Jolanta
Agnieszka Huryn zaśpiewały utwór "Diamenty") i kabaretowe pt. "Pieniądze to nie
wszystko" w wykonaniu teatru POZA. Również zaprezentowane zostały przez Piotra
Niwę sztuczki karciane nawiązujące do konwencji lat dwudziestych. W niezwykły świat
akrobatycznych możliwości wprowadziła gości grupa akrobatyczno-artystyczna Magnifica. Oprawę muzyczną zapewnił wrocławski
zespół Metropolis Group oraz dj MenSky.
W balu uczestniczyło 320 osób.

przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Twardogórze oraz urządzeń wodociągowych
i /lub kanalizacyjnych, których budowa jest planowana, a które po wybudowaniu mają zostać
włączone do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego będącego własnością Gminy Twardo-

góra obsługiwanego przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. Szczegóły dostępne
w Regulaminie odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przez
Gminę Twardogóra dostępnym w zakładce
Ochrona środowiska.
13

Sukcesy twardogórskiej "dwójki"

►

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jana Pawła II w Twardogórze regularnie uczestniczą w konkursach
powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. W tegorocznym Powiatowym

Z matematyką za pan brat

►

22 marca w Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny „Mały Matematyczny As”. Do zmagań przystąpili najlepsi uczniowie z każdej klasy ze wszystkich
szkół podstawowych naszej gminy: Alex Michałek, Kacper Niemierowski, Jakub Sekuła
i Maciej Wilk (SP 1 im Polskich Noblistów w
Twardogórze), Agnieszka Potyrała i Hubert
Gonera (SP 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze), Michał Sobiński (SP w Goszczu) oraz
Dawid Dżugaj (SP w Grabownie Wielkim).
Przez godzinę dzieci rozwiązywały 5 zadań
konkursowych o różnym stopniu trudności,
opracowanych przez Anitę Krzekotowską,
nauczycielkę matematyki z Ligoty Małej. Zwycięzcy: Kacper Niemierowski - I miejsce, Alex

Informacje przedszkolne

►

Przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola aktywnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych w przedszkolu
oraz na terenie miasta i gminy.
W dniach 21 - 22 stycznia odbyły się okolicznościowe występy dla Babć i Dziadków.
Wesołe i humorystyczne wiersze oraz piosenki sprawiły seniorom wiele radości i przyjemności, a tańce wzbudzały podziw. Słodki
poczęstunek przygotowany przez rodziców
przedszkolaków dał szanse na dodatkowe
chwile spędzone z ukochanymi wnukami.
1 i 2 lutego przedszkolaki bawiły się na balu
karnawałowym. Były tańce, konkursy, poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia. Rodzice już
po raz drugi mieli możliwość wypożyczenia na
bal stroju z naszej przedszkolnej wypożyczalni.
5 lutego dzieci wzięły
udział w VI Festiwalu
Piosenki Przedszkolnej
i Szkolnej w Międzyborzu. I miejsce zajęła Lena
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Turnieju Matematycznym dla klas III, pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Potyrała (3b).
W Ogólnopolskim "Olimpusku" na 15 miejscu (na 1176 uczestników) uplasował się
Antoni Dysma (1a), na 11 (na 7567 uczest-

Michałek - II miejsce, Agnieszka Potyrała - III
miejsce, zostali wyłonieni przez Komisję Konkursową, w skład której weszli nauczyciele:
Lidia Wróbel, Bożena Zima - Maszyna, Beata
Pięta i Anna Dżugaj. Nagrody zostały ufundowane - i osobiście wręczone wraz z dyplomami - przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrałę, który objął konkurs
swoim patronatem. Ponadto Burmistrz wręczył upominki (szachy) wszystkim uczestnikom konkursu, a stosowne podziękowania
- nauczycielom, przygotowującym dzieci do
konkursu. Burmistrz na zakończenie przyznał, że dzięki takim konkursom utalentowane dzieci mogą porównać własne umiejętności w gronie swoich rówieśników i doskonalić
swoje zdolności. Uzdolnieni matematycznie
uczniowie wyłącznie klas trzecich
ze szkół podstawowych naszej
gminy po raz pierwszy mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę
w gminnym konkursie matematycznym. Rolę gospodarza pełniła SP w Grabownie Wielkim, na
czele z dyrektor Renatą Szmajek
a koordynatorem konkursu była
Anna Dżugaj.

Bryk, wyróżniona została Olga Czerniawska.
28 lutego po raz kolejny przedszkole odwiedziły członkinie Klubu Empatyczek z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze. Starsze koleżanki przyszły w ramach
akcji z „Mądrymi bajkami z całego świata”.
Maluchy obejrzały spektakl, rozwiązywały
zagadki, brały udział w zabawach ruchowych
połączonych ze wspólnym śpiewaniem. Na
koniec otrzymały kolorowanki wykonane
przez uczniów.
Dzieci uczestniczyły także w wycieczkach: w styczniu w Magicznym Teatrze Muzycznym we Wrocławiu na interaktywnym
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ników) - Tomasz Rogala i na 12 - Agnieszka Potyrała, obydwoje z klasy 3b. Z kolei
w językowej Olimpiadzie "Olimpus", piąte
miejsce (na 4931 uczestników) zajął Jakub
Kurzawa (6b).

"Trzeciaki" w Oleśnicy

►

Grupa teatralna "Trzeciaki" ze Szkoły
Podstawowej w Grabownie Wielkim,
składająca się z 16 uczniów w wieku od 7-12 lat, pod opieką Anny Dżugaj,
została laureatem I Powiatowego Festiwalu Teatrów Dzięcięcych i Młodzieżowych.

Festiwal, zorganizowany przez Powiatowe
Centrum Edukacji i Kultury, odbył się 27
marca w sali widowiskowej BiFK w Oleśnicy.
Młodzi artyści zaprezentowali przedstawienie teatralno - muzyczne pt. "Koci detektyw".
W scenariuszu autorskim wykorzystano
wiersze z książki: „Kot ty Jesteś” Marcina
Brykczyńskiego i Elżbiety Wasiuczyńskiej.
Inscenizacja "Trzeciaków" została oceniona
najwyżej spośród pięciu innych, rywalizujących grup teatralnych z placówek szkolnych i
kulturalno-oświatowych z Oleśnicy i Sycowa.

spektaklu „Wenecka zagadka”, w Oleśnicy
na spektaklu „Doktor Dolittle i przyjaciele,
w marcu - w Muzeum Etnograficznym na zajęciach „Kijanka nie żaba”, i „Symbole Wielkanocne”.
Trwają przygotowania do IX już Międzyprzedszkolnej Olimpiady Sportowej
pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra, w której wezmą udział dzieci
z przedszkoli: Niepubliczne Sióstr Opatrzności Bożej, Bajka z Międzyborza, nr 1, nr 2,
nr 3 z Sycowa, nr 4 w Oleśnicy. Olimpiada
odbędzie się 26.04.2017 r. w sali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Twardogórze.

Wiosennie w Twardogórze

►

Przy słonecznej pogodzie maluchy
z Miejskiego Przedszkola i Przedszkola
Sióstr Opatrzności Bożej wraz z uczniami „jedynki”, „dwójki” i gimnazjum przywitali wiosnę na twardogórskim rynku. Tegoroczne świętowanie zorganizowała Biblioteka
Publiczna Miasta i Gminy im. Władysława
Stanisława Reymonta pod hasłem „Wiosna,
Wiosna, ach to Ty!”, a tematem przewodnim
było bogactwo przyrody Doliny Baryczy. Grupy przybyły do rynku niosąc własnoręcznie
wykonane kwiaty i ptaki. Dzieci zaprezentowały przygotowane dekoracje, śpiewały

Z wizytą u trojaczków

wiosenne piosenki oraz odgadywały zagadki
o ptakach. Wszystkie szkoły i przedszkola
otrzymały nagrody książkowe do swych bibliotek oraz słodycze od burmistrzów, którzy
uczestniczyli we wspólnym świętowaniu. Kolorowy korowód, z wiosennym śpiewem na
ustach przemaszerował przez centrum miasta
na ścieżkę przyrodniczą, gdzie pod wiatami
czekały panie z Coolturalnego Klubu Seniora
z herbatą i naleśnikami. Na polanie uczestnicy
mogli zapoznać się z zapomnianą już dzisiaj
grą w gumę, która wywołała nie jeden rumieniec i uśmiech na twarzach dzieci.

►

Rodzeństwo - Nela, Igor i Patryk - przyszło na świat na początku marca. Z tej
okazji burmistrz Zbigniew Potyrała wraz ze
swoim zastępcą Ryszardem Gąsiorem odwiedzili tę szczęśliwą rodzinę. Rodzicom przekazane zostały wyrazy uznania i gratulacje,
a także życzenia, aby dzieci wzrastały w zdrowiu i w sile oraz stanowiły dla swoich Rodziców
źródło najgłębszej motywacji, dumy i należnej
radości. Spotkanie było okazją do przekazania bonu upominkowego na zakup artykułów
dziecięcych, gdyż narodziny trojaczków, to nie
tylko potrójne szczęście dla rodziców, ale także potrójne obowiązki i... wydatki.

LPR oceniony pozytywnie

Żmigród pokonał Oleśnicę

►

30 i 31 marca w twardogórskiej hali
sportowo - widowiskowej odbył się XXII
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Już po raz szósty organizatorem
imprezy było Nadleśnictwo Oleśnica Śląska,
zwycięzca poprzednich edycji turnieju. Do
rywalizacji stanęło 17 drużyn
z Dolnego Śląska. Tym razem
żmigrodzianie
pokonali drużynę
oleśniczan, w której grali również
twardogórzanie,
a trzecie miejsce

należało do połączonych drużyn nadleśnictw
z Lubina i Złotoryji. Przed meczem finałowym, w dwóch setach, zmierzyły się drużyny
przedstawicieli RDLP z Wrocławia z twardogórskimi samorządowcami. Towarzyski pojedynek zakończył się remisem. Wyróżnienia
indywidualne, dyplomy, medale oraz puchary wręczali: Adam Płaksej - Dyrektor Lasów
Państwowych we Wrocławiu i Jarosław Kałuża - Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica,
a wspierali ich zaproszeni goście honorowi:
Zbigniew Potyrała - Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra oraz Ryszard Gąsior - Zastępca
Burmistrza. Turniejowi towarzyszyły także
zajęcia edukacyjne o leśnictwie, przyrodzie
i ekologii. W pogadankach wzięli udział
uczniowie twardogórskich szkół i przedszkola.

►

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Twardogóra na lata 20162023, przyjęty 28.12.2016 r. Uchwałą nr
XXIII.237.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze, został oceniony pozytywnie przez Komisję ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
w zakresie jego zgodności z wytycznymi
w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi programowymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Dolnośląskiego dotyczącymi
zasad przygotowania lokalnych programów
rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych)
w perspektywie finansowej 2014-2020. Całkowita wartość zadania polegająca na opracowaniu LPR-u wyniosła 58 tys. złotych, kwota
dofinansowania z Unii Europejskiej to 51 tys.
zł. Informacje o programie dostępne na stronie www.rewitalizacja.twardogora.pl

Szkolenie instruktorów pływania

►
klasyfikacja: 1. Żmigród, 2. Oleśnica Śląska, 3. Lubin - Złotoryja, 4. Milicz, 5. Śnieżka, 6. Bystrzyca Kłodzka
- Zdroje, 7. Międzylesie, 8. Bolesławiec - Węgliniec, 9. Kamienna Góra, 10. Świdnica - Bardo, 11. Głogów Przemków, 12. Oława, 13. Jawor, 14. Jugów, 15. BULiGL - Brzeg, 16. RDLP - Wrocław, 17. Szklarska Poręba;
wyróżnienia indywidualne: MVP: Michał Dubicki - Żmigród, Najlepszy atakujący: Łukasz Serniak - Żmigród,
Najlepszy rozgrywający: Wojciech Cerazy - Żmigród, Najlepszy przyjmujący: Lesław Potępa - Złotoryja, Fair
Play: Wojciech Mazur - RDLP Wrocław, Najlepszy zagrywający: Alicja Ostaszewska - Milicz, Najlepszy blokujący: Piotr Gorzelak - Oleśnica
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Przy współfinansowaniu w wysokości
50% z budżetu województwa dolnośląskiego i 50% z budżetu gminy Twardogóra przeszkolonych zostało na Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 20
osób - nauczycieli i pracowników GOSiR-u.
Uczestnicy szkolenia uzyskali uprawnienia
instruktorów pływania i będą mogli prowadzić zajęcia nauki pływania na budowanej
krytej pływalni w Twardogórze.
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gminny ośrodek sportu i rekreacji w twardogórze

Bożonarodzeniowo w Rynku

►

18 grudnia, z inicjatywy burmistrza
Zbigniewa Potyrały odbył się - po raz
pierwszy w Twardogórze – Jarmark Bożonarodzeniowy. Mieszkańcy naszej gminy
w atmosferze oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia, przy dźwiękach kolęd i pastorałek - mogli zrobić przedświąteczne zakupy,
a także skorzystać z usług gastronomicznych w postaci małych poczęstunków. Organizatorzy imprezy – Urząd Miasta i Gminy
w Twardogórze, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, a także Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta – zadbali, by każdy uczestnik Jarmarku znalazł tutaj wszystko to, co jest związane
z tradycją Świąt Bożego Narodzenia, by
poczuł piękno klimatu
towarzyszącego temu
wydarzeniu. Nie zabrakło wielu niezwykłych
atrakcji, a wśród nich:
Mikołajowe Studio
Fotograficzne „Fotobudka”, „Śnieżynki” na
szczudłach, górka do
zjeżdżania na pontonach, „żywa szopka”,
a nawet bezpłatny poczęstunek wigilijny. Te
bardziej „duchowe”, artystyczne atrakcje rozpoczęły się tuż przed
godziną 15 przyjazdem
„Mikołajów” na swoich
„motorefinerach”. Zaraz potem na scenie,
ustawionej pod budynkiem twardogórskiego
magistratu, pojawili się
pierwsi
wykonawcy
zestawu kolęd i pastorałek: zespół działający
przy bazylice Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze. Obecnie skład zespołu tworzą : Teresa
Tyszer, Irena Zarówna, Jolanta Bury, Krystyna Franc, Barbara Franc, Tadeusz Komar,
Zbigniew Mieszała, Kazimierz Jankowski,
Henryk Jankowski, Mirosław Borowski oraz
dziewczynki: Milena Ziglewska i Lena Łuczak. Aranżacje prezentowanych utworów
i prowadzenie zespołu – bracia Mieczysław
Franc i Jerzy Franc. Następnie w barwnym
korowodzie wykonawców podziwialiśmy
twardogórskich przedszkolaków: z Miejskiego Przedszkola (grupy pod kierunkiem:
Doroty Jankowskiej, Agnieszki Gnap, Elżbiety Sobczyńskiej, i Kamili Sujeckiej) oraz
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z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej - pod opieką s. Juliuszy Kobus.
Szkołę Podstawową w Grabownie Wielkim
reprezentował zespół "Iskierki". Partie solowe wykonały: Amelia Noga, Maja Pluta, Inka
Boczar, Ewa Antczak, Otylia Lech przygotowane przez Annę Dżugaj. SP w Goszczu
reprezentowali na scenie Jarmarku: Jakub
Adamowski, Nikola Pietrzak, Amelia Janik,
Nikola Borysewicz, Julia Tomczyk, Roksana
Garbolińska, Martyna Ślusarek, Julia Jasińska i Kinga Jacak. Opiekunem grupy była
Nadija Łomanowa-Barańska. Wokalnemu
występowi zespołu "Czerwona Kalina" to-

warzyszyła grupa dzieci 3-5-letnich, tworzących zespół "Czarne Jagódki". Zespół ten
działa przy gminnej bibliotece, a jego opiekunem jest Iryna Gołowacz. Po godzinie 16,
gdy wśród bardzo licznie zgromadzonej pod
sceną publiczności nastrój świąteczny zagościł już na dobre, z okna Ratusza rozległ się
hejnał Twardogóry, zagrany na trąbce przez
jego twórcę, Tadeusza Nestorowicza. Następnie, gdy na scenie pojawił się burmistrz
Zbigniew Potyrała, w towarzystwie ks. Proboszcza Ryszarda Jelenia oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda Szydełko
i zastępcą burmistrza Ryszarda Gąsiora –
dołączyli do nich harcerze z 22. Goszczań-
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skiej Drużyny Harcerskiej "Azymut", którzy
przekazali mieszkańcom naszej gminy - na
ręce burmistrza Zbigniewa Potyrały - Betlejemskie Światło Pokoju. Tak podniosły moment był najlepszą okazją do złożenia życzeń
świątecznych, których wyraźnym akcentem
uczynił burmistrz jakże potrzebny wszystkim
spokój – zarówno w naszych domach, jak
i w naszej Ojczyźnie. Do życzeń dołączył
również – z właściwą sobie swadą i humorem – ks. Proboszcz Jeleń. Po życzeniach
- na wezwanie burmistrza – wszyscy czterej
panowie dziarsko założyli na swoje głowy mikołajowe czapki, po czym, wziąwszy kosze,
wypełnione cukierkami
- wyruszyli pomiędzy
zgromadzonych na placu ludzi, by wszystkich
obdarować s ł odkim
poczęstunkiem. Tę bardziej uroczystą część
Jarmarku zakończył
Tadeusz Nastorowicz
wykonując na trąbce
interpretacje kolęd i pastorałek.
Drugą część koncertu
świątecznego rozpoczął żywiołowy występ
blisko 30-osobowego
chóru ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Polskich Noblistów Twardogórze. Opiekunem
zespołu jest Halina
Ślusarek. Grupa 37
uczniów reprezentowała na scenie Szkołę
Podstawową nr 2 im.
Jana Pawła II w Twardogórze. Opiekunem
gr upy j e st B ar b ar a
Franc. Nawiązując do
treści życzeń burmistrza zespół twardogórskich gimnazjalistów pod opieką Oleny
Olszańskiej, wykonał (m. in.) utwór pod znamiennym tytułem „Przekażmy sobie znak pokoju”. Cykl występów młodych artystów naszej gminy zakończyła reprezentująca koło
wokalne Impuls - Natalia Antas, urokliwie
wyśpiewując „Babci zegar”. Opiekunem koła
jest Robert Orlikowski. Gwiazdą wieczoru był
Chór Rapsodia, pod kierownictwem Heleny
Piotrowskiej. Muzycy iście po mistrzowsku
wykonali (z dyskretnym akompaniamentem
Roberta Orlikowskiego) cztery kolędy, czego
oczywistą kontynuacją było wspólne kolędowanie, do którego zaprosił wszystkich burmistrz Zbigniew Potyrała.

►

►

►
►

►

7 marca w hali sportowo-widowiskowej
odbyły się Gminne Mistrzostwa w Mini
Piłce Ręcznej Chłopców i Dziewcząt
szkół podstawowych. Zarówno w klasyfikacji chłopców, jak i w klasyfikacji dziewcząt
zawody zakończyły się identycznymi rezultatami: I - SP1 Twardogóra, II - SP Goszcz, III SP 2 Twardogóra, IV - SP Grabowno Wielkie

V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrzów Międzyborza i Twardogóry odbył się w sobotę 18 marca. Młodzi tancerze zmierzyli się
w czterech kategoriach wiekowych. Na parkiecie królowały tańce standardowe oraz
latynoamerykańskie. Nie zabrakło klasycznego walca wiedeńskiego, ognistego tanga,
hiszpańskiego pasodoble czy energetycznego jive'a. Organizatorami turnieju byli: Gmina
Międzybórz, Gmina Twardogóra, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyborzu,
Studio Tańca Akcent oraz Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Twardogórze.

11 marca, 57 zespołów wzięło udział
w pierwszej rundzie dolnośląskiego etapu
Kinder Plus Sport.

12 marca walczyli siatkarze. W Mistrzostwach Twardogóry, w kategorii zespołów
męskich zwyciężył Drink Team, wyprzedzając TKKF Oleśnica i Międzybórz. Kategorię „Zespoły żeńskie” zdominowała ekipa
ZSP Twardogóra, a najlepszym wśród „zespołów mix” okazali się Okoliczni, którzy pokonali zespół z Bukowic.

19 marca upłynął pod znakiem tańca nowoczesnego. Już od wczesnych
godzin porannych trwała rywalizacja
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, w III Ogólnopolskim Turnieju Tańca
Freestyle. W stylach jazz, hip hop, modern
i disco dance występowali soliści, duety oraz
zespoły w przedziale wiekowym od 7 do 16
lat i więcej. Organizatorami turnieju byli: Klub
Tańca Sportowego Sport - Dance, Szkoła
Tańca Jast oraz Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Twardogórze.

Wystąpił Marcin Daniec

►

Doskonale wszystkim znany, krakowski artysta Marcin Daniec wystąpił
w piątek 20 stycznia w hali sportowo
- widowiskowej. Jeden z najpopularniejszych, polskich kabareciarzy, rozbawił twardogórzan do łez komentując bieżące sprawy
społeczne i polityczne. Jego żarty wywoływały salwy śmiechu i gromkie brawa. Chętnie wciągał publiczność w zabawne dialogi
i wchodził w interakcję z widzami. Podczas
występu artysta wcielił się w dobrze wszystkim znane role - Górala, Marcinka i Pana
Ignacego. Satyrykowi towarzyszyli wokaliści
Anna Piechurska i Paweł Ekert - laureaci
programu "Szansa na sukces".
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Udzielone dotacje dla
klubów sportowych
w roku 2017:
▪ Klub Tańca Sportowego „Sport
Dance” - zajęcia ruchowe z elementami tańca nowoczesnego 10.000 zł;
▪ Klub Piłkarski „Olimpia” Bukowinka - piłka nożna dla seniorów na terenie gminy Twardogóra
w Bukowince - 9.000 zł;
▪ Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GOSZCZ” - rozwój sportu
na terenie gminy Twardogóra 7.000 zł;
▪ Gminny Klub Sportowy „Lotnik” Twardogóra - zajęcia sportowych dla mieszkańców terenu
miasta i gminy Twardogóra – piłka
nożna - 18.000 zł;
▪ Gminny Klub Sportowy „Lotnik” Twardogóra - zajęcia dla
młodzieży w wieku do lat 19
z terenu miasta i gminy Twardogóra – piłka nożna - 22.000 zł;
▪ Gminny Klub Sportowy „Lotnik” Twardogóra - prowadzenie
zajęć w zakresie piłki nożnej dla
młodzieży w wieku do lat 11, do lat
13, do lat 15 z terenu miasta i gminy Twardogóra - 32.000 zł;
▪ Klub Sportowy „Polonia” Grabowno Wielkie - tworzenie i podnoszenie sprawności fizycznej
mieszkańców w zakresie piłki
nożnej w Grabownie Wielkim 13.000 zł;
▪ Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy „Echo” - rozwój sportu na terenie Gminy Twardogóra
z zakresu orientacji sportowej,
a w szczególności biegu na orientację - 10.000 zł;
▪ Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy „Echo” Twardogóra dyscypliny piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży - 24.000 zł;
▪ Międzyszkolny Ludowy Klub
Sportowy „Echo” Twardogóra
- rozwój sportu na terenie Gminy
Twardogóra obejmującej organizację zajęć lekkoatletycznych dla
dzieci i młodzieży - 25.000 zł.
▪ Uczniowski Klub Sportowy
Grabowno Wielkie - promocja
sportu oraz rywalizacji sportowej
dla dzieci i młodzieży - 4.000 zł.
▪ Klub Sportowy DOSAN Oleśnica - bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet - 4.000 zł.
Od 1 stycznia Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia" rozszerzyło swoją
działalność. Obecnie telefon zaufania

800 120 002

czynny jest przez całą dobę.
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Kanalizacja to nie śmietnik

►

Każdego roku do
kanalizacji sanitarnej w naszej
gminie trafia wiele
śmieci, które nie
powinny się tam
znaleźć. Powodują coraz liczniejsze
awarie i zakłócenia
prawidłowego funkcjonowania tej sieci.
Lista rzeczy wrzucanych do kanalizacji jest
bardzo długa: chusteczki jednorazowe, pieluchy, patyczki do uszu, wkładki higieniczne,
a nawet... mopy, opakowania po środkach czystości, butelki, telefony itp. Niedawno znaleziono
także zwierzęta: psa i kaczkę.
Temat tylko pozornie wydaje się zabawny,
gdyż niewłaściwe użytkowanie kanalizacji
wiąże się bezpośrednio z dodatkowymi kosztami eksploatacji sieci. Jest ponadto działaniem naruszającym przepisy prawa, które
w art. 9.2. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, mówią, iż „Zabrania
się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
■ odpadów stałych, które mogą powodować
zmniejszenie przepustowości przewodów
kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru,
piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien,
nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;

Poczekalnia czynna

►

Informujemy podróżnych,
że poczekalnia przy dworcu
kolejowym w Twardogórze
jest czynna w godzinach kursowania pociągów t.j. od godziny
6:00 do 22:00.

Informacja
dla Kombatantów

►

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku
2017 nie zostały przewidziane
środki przeznaczone do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez gminę, to
jest ustalanie prawa i wypłata
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■ odpadów płynnych niemieszających się
z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich
emulsji, mieszanin cementowych;
■ substancji palnych i wybuchowych, których
punkt zapłonu znajduje się w temperaturze
poniżej 85ºC, a w szczególności benzyn,
nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
■ substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów
amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
■ odpadów i ścieków z hodowli zwierząt,
a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
■ ścieków zawierających chorobotwórcze
drobnoustroje pochodzące z:
▪ obiektów, w których są leczeni chorzy na
choroby zakaźne,
▪ stacji krwiodawstwa,
▪ zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na
choroby zakaźne,
▪ laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt
Warto zwrócić uwagę również na to, iż
najbardziej narażone na ryzyko awarii
spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji są odcinki sieci sąsiadujące bezpośrednio z lokalem mieszkalnym
sprawcy.

pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom represji i wdowom/wdowcom pozostałym po
osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 roku
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego. Kombatanci
i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji
mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Wzór wniosku znajduje się na
stronie: www.kombatanci.gov.pl

Bezpieczny
i aktywny Senior

►

Wojewoda Dolnośląski przypomina o kampanii Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: "Bezpieczny
i aktywny senior" poświęconej

bezpieczeństwu i aktywności
osób starszych. Na stronie
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dostępne są materiały informacyjne.

PCPR informuje

►

Zespól Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje,
że Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnicy
prowadzi rekrutację uczestników do: Programu Korekcyjno
– Edukacyjnego dla Sprawców
Przemocy Domowej wg modelu Duluth. Planowany termin
rozpoczęcia zajęć pod koniec
I kwartału 2017 roku. Zajęcia
odbywać się będą w czwartki
w godzinach od 16.00 do 18.00
w Sali 007 w budynku Starostwa Powiatowego w Oleśnicy
ul. Słowackiego 10. Dodatkowe
informacje pod numerem telefonu 603 586 317.

Olimpijczyk w Twardogórze

►

W czwartek 12 stycznia uczniowie twardogórskich szkół mieli zaszczyt poznać
Tomasza Majewskiego - sportowca,
olimpijczyka i wielokrotnego medalistę
w pchnięciu kulą. Dwukrotny zdobywca
olimpijskiego złota (Pekin 2008 oraz Londyn
2012) chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów i nauczycieli. Wspominał o swojej sportowej przygodzie. Zachęcał

Podsumowanie roku

►

27 stycznia 2017 r. w świetlicy środowiskowej w Moszycach odbyło się spotkanie podsumowujące rok sportowy
2016 Międzyszkolnego Ludowego Klubu
Sportowego „Echo” Twardogóra. Za-

wodników klubu wraz z rodzicami, trenerów
i opiekunów poszczególnych grup sportowych powitał Prezes Wiesław Lenda, który
na wstępie podziękował za dotychczasową
pracę, wieloletnie wsparcie i pomoc w działalności klubu, odchodzącemu ze stanowiska
Wiceprezesa Międzyszkolnego Ludowego
Klubu Sportowego „Echo” Twardogóra - Pawłowi Olszańskiemu, który został sekretarzem

wszystkich do aktywności fizycznej oraz podkreślał jak ważny w życiu każdego sportowca
jest trening i wytrwałość w realizowaniu celów. Uczestnicy spotkania zapoznali się również z filmem dokumentalnym prezentującym
sylwetkę Tomasza Majewskiego i mieli okazję
obejrzeć z bliska złoty medal olimpijski. Nie
zabrakło krótkiej części artystycznej oraz
wspólnych zdjęć z Mistrzem.

generalnym Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Następnie Paweł Olszański podziękował
za wieloletnią owocną współpracę wszystkim
zawodnikom, działaczom, trenerom i rodzicom zawodników. Podczas spotkania Piotr
Cych (opiekun grupy orienteeringu) i Paweł
Olszański (w imieniu grupy lekkoatletycznej)
przedstawili osiągnięcia i omówili działalność poszczególnych grup sportowych na
przestrzeni minionego roku. Klub „Echo” dla
wszystkich zawodników ufundował gadżety sportowe. Wśród gości i osób wręczających upominki była Agnieszka Szydełko
– przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury,
Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Twardogórze. Burmistrz Zbigniew Potyrała, za szczególne osiągnięcia w sporcie, które przyczyniły się do promocji naszej gminy,
przyznał nagrodę finansową Dominice Orlińskiej, która w 2016 r. zajęła wysokie II miejsce w rzucie oszczepem podczas Mistrzostw
Polski Juniorów w Suwałkach oraz VII miejsce podczas Mistrzostw Polski Seniorów
w Bydgoszczy. Zawodniczka klubu jest członkiem kadry narodowej PZLA i kandydatką na
Mistrzostwa Europy Juniorów.

Lekkoatleci na Mistrzostwach Dolnego Śląska

►

Występ zawodników MLKS „ECHO”
Twardogóra na Halowych Mistrzostwach Dolnego Śląska należał do
udanych. Reprezentacja juniorów i juniorów
młodszych złożona z pięciu zawodników zdobyła trzy medale: Kaźmierczak Przemysław
II miejsce – skok o tyczce, Sobczak Kacper II
miejsce – 60m przez płotki, Sobczak Kacper
III miejsce – skok o tyczce, Gąsior Adriana

VI miejsce – 60m, Orliński Michał X miejsce
– 300m, Orliński Michał XII miejsce – 60m.
Natomiast reprezentacja młodzików złożona
z 11 zawodników przywiozła cztery medale:
Adam Olszański II miejsce w skoku o tyczce, Małaniak Marta II miejsce w biegu na
300m, Robert Kulik II w biegu na 1000m,
Kacper Olszański III miejsce w biegi 60m
przez płotki, Miłosz Wieczorek IV miejsce
w skoku w dal, Milena Żebracka VI miejsce w biegu
60m przez płotki, Jagoda Ślusarek VII miejsce
w skoku wzwyż, Jarosław
Andrzejczak VII miejsce
w skoku w dal, Kachla
Marcin IV miejsce w biegu
na 300m, Radomski Błażej XIV miejsce w biegu
na 300m, Duczmal Adrian
IX w pchnięciu kulą.

Wyróżnienie dla ECHA

►

Po dwuletniej przerwie wznowiona
została Dolnośląska Gala Sportu Młodzieżowego. Podczas uroczystości uhonorowani zostają najlepsze kluby sportowe
naszego województwa, które w klasyfikacji
Ministerstwa Sportu za rok 2016 zajęły znaczące miejsca. Zawody obejmują rywalizację w Międzywojewódzkich Mistrzostwach
Młodzików, Mistrzostwach Polski Juniorów
Młodszych (Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), Mistrzostwach Polski Juniorów oraz
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Podczas gali, która odbyła się 2 marca
w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w
Wałbrzychu rozdane zostały nagrody pieniężne formie czeków. Wysokość nagród była
uzależniona od punktów zgromadzonych
przez poszczególne kluby. Do czołowych
klubów (co nie było zaskoczeniem ze względu na mnogość sekcji oraz zakres działania)
zaliczamy WKS Śląsk Wrocław, AZS AWF
Wrocław, Górnik Wałbrzych. Twardogórskie
MLKS „ECHO” uplasował się na 55 miejscu
(najwyżej w powiecie oleśnickim) i otrzymał
dotację w wysokości 3500zł. Już samo zakwalifikowanie się do tak elitarnego grona
było wielkim wyróżnieniem. Oprócz „ECHA”
nasz powiat reprezentowany był przez „Oleśniczankę” Oleśnica. Twardogórę reprezentowali: trener klubu Waldemar Czajkowski,
uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 1 im.
Polskich Olimpijczyków w Twardogórze, którzy na co dzień trenują w MLKS „ECHO”.
Gospodarzami gali byli V-ce Marszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk,
oraz Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji
w Urzędzie Marszałkowskim - medalista
olimpijski w wioślarstwie, Paweł Rańda.
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POLSKA - BRAZYLIA

Stowarzyszenie motocyklowe CERBER
oraz GOSiR w Twardogórze zapraszają

IV Motointegracja

Twardogóry
3-4 czerwca 2017
sobota

29 kwietnia 2017

niedziela

Golec uOrkiestra

zawody strzeleckie
parada motocyklistów
przegląd orkiestr dętych
prezentacje dzieci i młodzieży
zabawa taneczna

Świetlica Środowiskowa Harcówka
w Twardogórze

michał szpak
The Beatlmen

MLKS Echo Twardogóra
oraz GOSiR w Twardogórze zapraszają

blok dla dzieci
pokaz sztucznych ogni

XIII Międzywojewódzkie zawody w

biegach na orientację

imprezy towarzyszące:

korowód bajkowy dzieci, gminny Dzień Dziecka, turniej piłki nożnej,
przedstawienie "Zagubiona wyobraźnia", turniej tenisa ziemnego
Bezpłatne zajęcia sportowe pod nadzorem instruktorów sportu prowadzone są
na boiskach wielofunkcyjnych "Orlik 2012” przy ulicy Sportowej.

ORLIK

13 SIERPNIA 2017 G. 17:00
TWARDOGÓRA

marzec i listopad:
pn 14:00 – 20:00, wt 16:00 – 21:30, śr 16:0 – 22:00, czw 15:30 – 21:30,
pt 14:00 – 20:00, sb 14:00 – 16:30, nd 11:00 – 13:00
kwiecień – październik:
pn 16:00 – 22:00, wt 16:00 – 21:30, śr 16:00 – 22:00, czw 15:30 – 21:30,
pt: 16:00 – 22:00, sb 14:00 – 16:30, nd 11:00 – 13:00

"Echa Twardogóry"

28 maja 2017

szczegóły: Piotr Cych, tel. 692 061 683

IX GMINNY KONKURS

PIOSENKI POLSKIEJ

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

koncert laureatów - 28 kwietnia 2017 r., g. 16.00

świetlica w Moszycach

szczegóły www.gosir.twardogora.pl
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