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Sesja
absolutoryjna
W czwartek 24 maja odbyła się XXXVIII sesja
Rady Miejskiej w Twardogórze. W porządku obrad znalazł się m.in. projekt uchwały
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta
i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu
wykonania budżetu na 2017 rok. Była to zatem
jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku.
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Na 27 maja Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra Zbigniew Potyrała wraz
z Prezesem Stowarzyszenia Św. Magdaleny Ryszardem Gilem zaprosili
mieszkańców na koncert „Moja Matko
ja wiem” w wykonaniu znanej rodziny
śpiewaków operowych.
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W czwartek 24 maja odbyła się XXXVIII
sesja Rady Miejskiej w Twardogórze.
W porządku obrad znalazł się m. in. projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu na
2017 rok. Była to zatem jedna z najważniejszych sesji w ciągu roku. W pierwszej części
posiedzenia radni wysłuchali sprawozdania
z pracy Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra za okres od 20.04. do 24.05. br. Wśród
spotkań burmistrz Zbigniew Potyrała wymienił: udział w posiedzeniu Rady Społecznej
SZP ZOZ w Twardogórze (24.04.), udział
w obradach Zarządu Wojewódzkiego OSP
(26.04.), spotkania z firmą CERMAG (4
i 10.05.), udział w Walnym Zebraniu ZGK Sp.
z o.o. (07.05.), spotkanie w SP nr 2 w Twardogórze w spr. forum edukacyjnego (11.05.),
spotkanie w sprawie edukacji ekologicznej
(14.05.), spotkanie z firmą TOP Trans oraz
udział w V Dolnośląskim Kongresie Samorządowym (18.05.). Wśród podpisanych
umów znalazły się kontrakty z wykonawcami
krytej pływalni w ramach programu „Dolnośląski Delfinek”: Inergis S. A. z Częstochowy
(17.05.), Elbas Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy
(21.05.) i Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym KAN-WOD Jan Pawlak z Twardogóry, a ponadto podpisanie porozumień:
w sprawie dotacji na zakup sprzętu ratowniczego (20.04.) oraz w zakresie trójstronnej
współpracy – z WKS Śląsk Wrocław i Akademią Piłkarską Roberta Szczota (21.05.).
Wśród
najważniejszych
uroczystości
z udziałem burmistrza Zbigniewa Potyrały
lub jego zastępcy Ryszarda Gąsiora, wymienić można: Mistrzostwa Polski w Gimnastyce
Artystycznej (20-21.04.), wędkarskie zawody
spławikowe w Goszczu (22.04.), Gminne
Obchody Święta Ziemi w Goszczu (24.04.),
Gminny Konkurs Recytatorski (25.04.),
X Gminny Konkurs Piosenki Polskiej (27.04.),
Zlot motocyklowy „Motointegracja” w Goszczu (28.04.), PIM - uroczyste rozpoczęcie
(30.04.) i zakończenie (03.05.) Mistrzostwa
Polski w piłce siatkowej kadetek oraz gminne obchody Dnia Flagi RP (02.05.), II Bieg
wokół remizy OSP w Twardogórze (03.05.),
Święto Dnia Strażaka w Domasławicach
(04.05.), uroczyste spotkanie dyrekcji i grona pedagogicznego SP w Goszczu z udziałem posła na Sejm RP Piotra Babiarza oraz
prezesa Ryszarda Gila (07.05.), „Majówka
z książką” (09.05.), Dzień Bibliotekarza
w Twardogórze (10.05.), Międzyszkolne Biegi Przełajowe w Goszczu o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy w Twardogórze i obchody Dnia Komunalnika (11.05.), rozpoczęcie
Festiwalu „Jestem Twórcą - Jestem Stąd”
(18.05.), Ogólnopolski Kongres Maryjny

czości artystycznej dla dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Twardogóra,
▪▪ określenia zasad udzielania stypendiów
za osiągnięcia i wyniki w nauce oraz w
sporcie w ramach Programu wspierania
uzdolnień uczniów dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Twardogóra,
▪▪ nadania nazw ulic w miejscowości Goszcz.
Jeszcze przed głosowaniem w sprawie projektów uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 r. i w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
burmistrz Zbigniew Potyrała – nawiązując
do informacji udzielonych na poprzedzających tę sesję posiedzeniach: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii
i Rozwoju – zwrócił uwagę, iż konieczność
zmian, szczególnie w zakresie inwestycji i
remontów przewidzianych na rok 2018, wynika głównie z braku ofert wykonawców na
realizację poszczególnych zadań w kwotach
na poziomie przewidzianym w kosztorysach

w Twardogórze, uroczyste obchody 40-lecia
Przedszkola Miejskiego, Wędkarskie zawody spławikowe i udział w Dniach Sycowa
(19.05.), „Czytanie Reymonta” w d. kościele
św. Trójcy i Matki Boskiej (22.05.).
W kolejnej części obrad, przeznaczonej na
przedstawienie: sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu gminy Twardogóra za
2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze za 2017
rok, sprawozdania finansowego za 2017 rok
oraz Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra - ponownie głos
zabrał burmistrz Zbigniew Potyrała. Podsumował poszczególne zakresy działalności
Gminy Twardogóra, ilustrując swoją wypowiedź specjalnie przygotowaną prezentacją
multimedialną. Burmistrz uzupełniał prezentowane dane statystyczne o uwarunkowania, mające wpływ na poszczególne pozycje
budżetu lub poszczególne zakresy działań.
Podsumowując tę część swojego wystąpienia podziękował wszystkim - począwszy od
swojego Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika,
poprzez prezydium i członków Rady Miejskiej, kierowników jednostek, kierowników
komórek Urzędu oraz jego pracowników,
aż po sołtysów - dzięki których dobrej pracy i zaangażowaniu udało się zrealizować
budżet roku 2017 na satysfakcjonującym
poziomie, plasując naszą gminę wśród najdynamiczniej rozwijających się jednostek
samorządowych w Polsce.
Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia
Burmistrza, a także po informacji o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
we Wrocławiu oraz Komisji Rewizyjnej Rady
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Miejskiej w Twardogórze, a następnie - po
zabraniu głosu przez radnych - Rada Miejska w Twardogórze przyjęła uchwały w sprawie:
▪▪ zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze za rok 2017,
▪▪ zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Twardogóra za 2017 rok,
▪▪ udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy
Twardogóra absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Przerwa w obradach - zarządzoną przez
przewodniczącego Witolda Szydełkę – została wykorzystana przez uczestników obrad na złożenie gratulacji i życzeń, zarówno burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale, jak
i zastępcy burmistrza Ryszardowi Gąsiorowi.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu
pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju
wobec przedmiotowych projektów uchwał
objętych porządkiem obrad - radni uchwalili
przedłożone projekty uchwał w sprawie:
▪▪ zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2018,
▪▪ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia
wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Twardogóra,
▪▪ udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację
zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni
drogi wojewódzkiej nr 448 „Skwer Jana
Pawła II” w m. Twardogóra”,
▪▪ przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
Gminy w zakresie dożywania” na lata
2018 – 2020,
▪▪ warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twór-

inwestorskich. Zdarzają się też przypadki
odstąpienia od realizacji inwestycji przez
wykonawcę, który wygrał przetarg. W każdym przypadku konieczne jest wznowienie
procesu przetargowego, co w konsekwencji
minimalizuje szansę zakończenia tych inwestycji w pierwotnie założonym terminie,
nawet w przypadku pomyślnego rozstrzygnięcia kolejnych przetargów. W przypadku budowy krytej pływalni w Twardogórze,
realizowanej w ramach programu „Dolnośląski Delfinek” burmistrz przypomniał okoliczności powstania opóźnienia w jej zakończeniu, jednocześnie poinformował, że są
sukcesywnie podpisywane umowy z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami
poszczególnych etapów dokończenia tej inwestycji. Zapewnił o realności zakończenia
prac we wrześniu br. Nawiązując do Dnia
Samorządu Terytorialnego, który przypada
27.05 – burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił
się do obecnych na sali samorządowców:

radnych, pracowników Urzędu i jednostek
gminnych oraz sołtysów. Pogratulował im,
że mogą realizować jakże zaszczytną i satysfakcjonującą misję polepszania standardów życia mieszkańcom gminy, a następnie
życzył, by – jako samorządowcy – spełniali
się jak najlepiej realizując wszystkie plany
– optymalnie jakościowo, jak najszybciej
i ku pełnej satysfakcji, szczególnie ze strony
mieszkańców.
W części interpelacji i zapytania radny Przemysław Paprocki poruszył kwestię kary za
niedotrzymanie okresu karencji, w związku
z dotacją na budowę targowiska, które
obecnie zostało w dotychczasowej lokalizacji zlikwidowane w związku z budową krytej
pływalni. Burmistrz Zbigniew Potyrała odpowiedział, że okres 5-letniej karencji upłynął
odpowiednio wcześniej i dotacja została
prawidłowo rozliczona.
W ramach wolnych wniosków i komunikatów burmistrz Zbigniew Potyrała zaprosił
wszystkich do uczestnictwa w tegorocznych
Dniach Twardogóry, jako manifestacji lokalnego patriotyzmu i… okazji do miłego spędzenia wolnego czasu z rodzinami. Następnie radny Wojciech Maślak – jako komendant
OSP Domasławice - podziękował sołtysom:
Droździęcina, Łazisk i Domasławic - za zakup sprzętu ratowniczego (defibrylatora) ze
środków ich funduszu sołeckiego. Radny
Mieczysław Kowalski w specjalnym wystąpieniu przypomniał o przypadającej 27. maja
br. 28. rocznicy pierwszych (po wojnie) demokratycznych wyborów w Polsce – wyborów do rad gmin oraz o ich fundamentalnej
roli w procesie przemian ustrojowych.

w zakresie gospodarki odpadami (11.04.),
spotkanie z klubami sportowymi, działającymi na terenie gmin w sprawie współpracy
z WKS Śląsk Wrocław i ich inicjatywy, mającej na celu kształtowanie rozwoju sportowego, z równoczesnym wyszukiwaniem
młodych talentów wśród dzieci i młodzieży z
naszej gminy (11.04.), udział w Walnym Zebraniu OSP w Grabownie Wielkim (14.04.),
udział w spotkaniu z przedstawicielami kół
łowieckich działających w naszej gminie dot.
nowych uregulowań w sprawie odszkodowań za szkody (18.04.), spotkanie dotyczące
przygotowań tegorocznych dożynek (18.04.),
spotkanie w sprawie wykorzystania przez
gminę środków na dofinansowanie fotowoltaiki (19.04.), podpisanie (w siedzibie Wojewódzkiej Straży Pożarnej) porozumienia na
dostawę sprzętu ratowniczego.
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał

udział: II Goszczańskim Koncercie Pasyjnym „Stabat Mater” w kościele parafialnym
w Goszczu (25.03.), uroczystym wręczeniu
strażakom dyplomów ze szkolenia medycznego (26.03.), obchodach Dnia Służby
Zdrowia (06.04.), uroczystej mszy odpustowej w Bukowince i koncercie Teresy Werner w Twardogórze (08.04.), VII Gminnym
Konkursie Recytatorskim przedszkolaków
(12.04.), w Festiwalu Przedsiębiorczości
w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze (13.04.), a także w X
Międzyprzedszkolnej Olimpiadzie Sportowej
(17.04.).
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał też
o działaniach, mających na celu pozyskanie
środków na zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego dla OSP Domasławice.
Burmistrz podkreślił z całą stanowczością,
że twardogórska Straż Pożarna jest bardzo
dobrze przygotowana do jakiejkolwiek akcji
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19 kwietnia br. odbyła się XXXVII Sesja
Rady Miejskiej w Twardogórze. Inaugurując jej obrady, burmistrz Zbigniew Potyrała
przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy
w okresie od 23.03. do 19.04. br. Informując
o dokonanych spotkaniach burmistrz wymienił m. in.: spotkanie z dyrektorami szkół
w sprawie bieżących spraw (23.03.), spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
w sprawie gminnych inwestycji (28.03.), spotkanie w sprawie wodociągu przy ul. Wojska
Polskiego (29.03.), spotkanie z Dyrekcją
Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w celu
omówienia stanu i zakresu wszystkich prac,
prowadzonych na terenie gminy (05.04.),
szkolenie dla dyrektorów szkół gminnych
(nowy arkusz organizacyjny, wejście w życie przepisów RODO dot. ochrony danych
osobowych, udział szkół w uroczystościach
gminnych (9-10.04.), spotkanie w sprawie
powołania zespołu ds. edukacji ekologicznej
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ratowniczej: jest przeszkolona – również
w zakresie ratownictwa medycznego i jest
ubezpieczona.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu
pozytywnych opinii: Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Strategii i Rozwoju
wobec przedmiotowych projektów uchwał
objętych porządkiem obrad - radni uchwalili
przedłożone projekty uchwał w sprawie:
▪▪ zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2018,
▪▪ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
▪▪ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia
09.04.2018 r. Nr NK-N.4131.141.3.2018.
RJ1,
▪▪ wyrażenia zgody na objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym
spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji
sp. z o.o.
Przed samym głosowaniem nad uchwałami
burmistrz Potyrała w swoim komentarzu do
przedłożonych projektów uchwał budżetowo-finansowych wyjaśnił, że wskutek zaistniałego – prawdopodobnie po raz pierwszy od początku transformacji ustrojowej
z 1989 r. – niedoboru rynkowego w zakresie
siły roboczej (braku „rąk do pracy”) i wyni-
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kającej z tego faktu radykalnej podwyżki
stawek roboczogodziny, nastąpił bardzo
istotny wzrost kosztów pracy, dla większości zainicjowanych inwestycji gminnych.
Kosztorysy, opracowane kilka miesięcy
wcześniej okazały się zatem nierealne. Stąd
potrzeba urealnienia kosztów tych inwestycji, które – choć w budżecie zaplanowano
ze spodziewanym wzrostem – to wskutek
zdecydowanie nadspodziewanie większej
skali faktycznych zmian w kosztach pracy
– wymagają obecnie analizy i stosownych
korekt. W przypadku wielu zadań sytuację
komplikuje fakt współfinansowania ich ze
źródeł zewnętrznych. Burmistrz jednocześnie podkreślił, że – jego zdaniem – w tym
budżecie nie ma zadań niepotrzebnych, każde zadanie zasługuje na realizację. Otwartą
kwestią jest termin i kwota, za którą można
i należy to zrobić. Burmistrz uspokoił, że nie
ma zamierzeń do zmiany struktury budżetu
i zwiększenia zadłużenia, lecz tylko będą
miały miejsce przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zadaniami i pozycjami.
W części Wolne wnioski i komunikaty Radna Lidia Stanisławska poruszyła kwestię
dewastacji przez ciężkie pojazdy Nadleśnictwa Oleśnica odcinka drogi w Chełstowie,
wcześniej utwardzonego z funduszu sołeckiego. Burmistrz Zbigniew Potyrała poinformował, iż sprawa partycypacji Nadleśnictwa
w kosztach remontu wykorzystywanych
przez swoje pojazdy dróg na terenie gminy,
była przedmiotem dwustronnych rozmów,
w ramach których uzyskano zapewnienie
o działaniach Nadleśnictwa, mających na
celu remont uszkodzonych odcinków dróg.
Burmistrz Zbigniew Potyrała następnie zaprosił na organizowane przez Gminę lub
przy wsparciu Gminy najbliższe imprezy
okolicznościowe, które odbędą się w okresie od 1 do 3 maja br., tj. Dzień Flagi RP
(02.05.), finał Pielgrzymki Inspektorialnej

Ministrantów PIM 2018 (03.05.) oraz „Bieg
wokół remizy” (03.05.).
Radny Mieczysław Kowalski złożył wyrazy
wdzięczności i szacunku wszystkim, którzy
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej jego
zmarłej matki oraz pozostałym – za słowa
wsparcia i otuchy.
Przewodniczący Witold Szydełko poinformował, że na jego ręce wpłynęły sprawozdania
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra:
z wykonania budżetu gminy za 2017 r.,
z rocznego wykonania planu finansów
SPZOZ Twardogóra oraz Biblioteki Miasta
i Gminy w Twardogórze im. Wł. St. Reymonta, a także informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Twardogóra.
Przed zakończeniem obrad Przewodniczący
Witold Szydełko złożył życzenia i pogratulował burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale
z okazji jubileuszu 35-lecia pracy. Przewodniczący Szydełko podkreślił, że nie zna nikogo, kto przez tyle lat poddawany nieustannej
społecznej ocenie, zachowałby tak wysokie
i odpowiedzialne stanowisko. Wspomniał, że
burmistrz Zbigniew Potyrała był pierwszym
burmistrzem Twardogóry, wybranym w wolnych wyborach samorządowych, następnie
– po okresie pełnienia funkcji Starosty Powiatu Oleśnickiego – znów powrócił służyć
mieszkańcom naszej gminy. Do życzeń
dołączyli również uczestniczący w sesji:
Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego Alojzy Kulig, twardogórscy radni, sołtysi,
kierownicy jednostek gminnych i kierownicy
Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze. Jubilatowi odśpiewano spontaniczne „Sto lat”.
Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji.
Treść protokołu z posiedzenia XXXVII Sesji
Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść
podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej
w Twardogórze publikowana jest na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Subregionu Wrocławskiego (05-06.03.),
spotkanie dotyczące ochrony terenu budowy krytej pływalni Delfinek w Twardogórze
(07.03.), spotkanie z Prezesem ZGK Sp.
z o.o. w sprawie propozycji taryfy opłat za
wodę i ścieki – na najbliższe 3 lata (08.03.).
Burmistrz Zbigniew Potyrała wspomniał następnie o uroczystościach, w których brał
udział: Turniej Piłki Nożnej o puchar burmistrza Międzyborza w Twardogórze (24.02.),
Otwarte Mistrzostwa Twardogóry w halowej
piłce nożnej (25.02.), II Gminny Konkurs
Matematyczny „As” w Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim (02.03.), spektakl Teatru POZA "Opowieść wigilijna" w hali spor-

towo-widowiskowej GOSiR (02.03.), koncert Zenka Martyniuka z zespołem Akcent
(04.03.), Dzień Kobiet w Zarządzie Związku
Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Twardogórze (08.03.), zebranie
sprawozdawcze OSP Domasławice (10.03.),
sołeckie obchody Dnia Kobiet w Łazisku
(10.03.), regionalne rozgrywki minisiatkówki
„KINDER+SPORT” (10.03.), Misterium Męki
Pańskiej w wykonaniu Chóru Parafialnego
„Rapsodia” w Bazylice Mniejszej Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
w Twardogórze (11.03.), Otwarte Mistrzostwa Twardogóry w piłce siatkowej (11.03.),
Krajowe Mistrzostwa IDO HipHop, Electric

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ
XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Twardogórze odbyła się 22 marca br. Realizując
jej porządek, burmistrz Zbigniew Potyrała
przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy
w okresie od 23.02. do 20.03. br. Informując o dokonanych spotkaniach burmistrz
wymienił m. in.: spotkanie z ZGK Sp. z o.o.
dot. zakupu samochodu-kontenerowca
oraz remontu PSZOK-u (28.02), spotkanie
w sprawie uzyskania rekomendacji do udziału w ogólnopolskim plebiscycie „Orły Samorządu” (01.03.),spotkanie w sprawie Dni
Twardogóry (02.03.), udział w programie
TVP3 (na żywo) „Teraz Wieś” (04.03.), udział
w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Gmin
4
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Boogie, Break Dance, będące eliminacjami do Mistrzostw Europy IDO i Mistrzostw
Świata IDO (17-18.03.), Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Twardogórze (18.03.).
Burmistrz wspomniał też o podpisaniu: wniosków dot. fotowoltaiki przez mieszkańców
gminy Twardogóry i Krośnic (27.02.), umów
dotyczących kanalizacji w Grabownie Małym (01.03.), umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowaniu budowy ścieżki
pieszo-rowerowej Goszcz – Domasławice
oraz o dofinansowaniu działalności wystawienniczej twardogórskiej biblioteki gminnej
na terenie zespołu pałacowo-parkowego
w Goszczu (13.03.).
Burmistrz Potyrała zaawizował najbliższe
przetargi na wykonanie inwestycji i remontów na terenie naszej gminy: ogłoszono
przetarg nieograniczony na wykonanie robót
budowlanych pn. „Budowa parkingu przy
ul. Leśnej oraz wykonanie chodnika i nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr
1479D (ul. Leśna) i nr 1451D (ul. Trzebnicka)
w Twardogórze” (07.03.); ogłoszono ponownie przetarg na wykonanie trzech (z czterech)
zakresów robót budowlanych pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabowno Małe, Brodowce, Grabowno Kolonia”,
wkrótce rozpocznie się realizacja zakresu
inwestycji, którego wykonawca – wybrany
wcześniej w drodze przetargu – podpisał
już stosowną umowę (08.03.); ogłoszono
przetarg na wykonanie robót budowlanych
pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Domasławice – Goszcz” (08.03.); ogłoszono
przetarg na wykonanie robót budowlanych
pn. "Budowa krytej pływalni w Twardogórze w ramach programu "Dolnośląski Delfinek - dokończenie robót" (19.03.); podjęto
decyzje o podziale całego zadania na branże – zamiast wyboru jednego generalnego
wykonawcy, co stwarza większe szanse na
zakończenie zadania przed końcem wakacji.
Kontynuując przyjęty porządek obrad, przewodniczący Witold Szydełko poinformował
o otrzymaniu Informacji Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra o opłatach planistycznych.
W kolejnej części obrad - po wysłuchaniu
pozytywnych opinii: Komisji Strategii i Rozwoju oraz Komisji Budżetowo-Finansowej
wobec przedmiotowych projektów uchwał
objętych porządkiem obrad - radni uchwalili
przedłożone projekty uchwał w sprawie:
▪▪ zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
2018,
▪▪ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Twardogóra,
▪▪ udzielenia dotacji celowej dla Para-

fii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny w Goszczu na
dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających na remoncie dachu
kościoła parafialnego p.w. Narodzenia
Najświętszej Marii Panny,
▪▪ udzielenia dotacji celowej dla Parafii
Rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej na dofinansowanie wykonania robót budowlanych polegających
na utwardzeniu terenu oraz regulacji wód
opadowych przy kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Grabownie Wielkim,
▪▪ udzielenia dotacji celowej dla Rzymskokatolickiej Parafii Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych na dofinansowanie wykonania
projektu remontu i zabezpieczenia przed
dalszą degradacją kościoła Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Twardogórze,
▪▪ udzielenia dotacji celowej dla Stowarzyszenia Świętej Magdaleny na dofinansowanie wykonania robót budowlanych
polegających na remoncie i przebudowie
elewacji wieży kościoła ewangelickiego
w Goszczu,
▪▪ podziału Gminy Twardogóra na okręgi
wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,
▪▪ podziału Gminy Twardogóra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych,
▪▪ ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra,
▪▪ ogłoszenia jednolitego tekstu 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 do-

datku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania,
▪▪ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Twardogóra w roku 2018,
▪▪ sprawozdania z działalności Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miejskiej w Twardogórze za 2017 rok,
▪▪ sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze za
2017 rok,
▪▪ sprawozdania z działalności Komisji Budżetowo – Finansowej Rady Miejskiej
w Twardogórze za 2017 rok,
▪▪ sprawozdania z działalności Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Twardogórze za
2017 rok,
▪▪ 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.; burmistrz Zbigniew Potyrała
poinformował radnych przed głosowaniem
nad projektem tej uchwały, że nie narusza
ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Twardogóra.
W części Wolne wnioski i komunikaty przyjęty został wniosek radnego Przemysława Paprockiego o uzupełnienie braku nawierzchni
bitumicznej w dwóch miejscach: przy zbiegu
ul. Długiej i ul. Wł. Jagiełły oraz na ul. C.K.
Norwida.
Burmistrz Zbigniew Potyrała zabierając
głos w tej części obrad złożył wszystkim
świąteczne wielkanocne życzenia. Życzenia
świąteczne złożył również przewodniczący
Rady Miejskiej w Twardogórze Witold Szydełko, zamykając sesję.
Pełną treść omówionych dokumentów zawarto w załącznikach do Protokołu z sesji.
Treść protokołu z posiedzenia XXXVI Sesji
Rady Miejskiej w Twardogórze, a także treść
podjętych wówczas uchwał Rady Miejskiej
w Twardogórze publikowana jest na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
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REMONT DACHÓW I ELEWACJI
W GOSZCZU
Prace zostały zakończone w terminie –
w odbiorze (07.05. br.) uczestniczył przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków. Wykonawcą był Zakład Dekarski Jan Lis z Oleśnicy. Całkowity koszt wyniósł 378 815,42 zł i obejmował, wymianę
pokrycia dachu, wymianę i remont więźby,
remont i docieplenie stropu, montaż podłogi z desek, przebudowę kominów, instalację
odgromową, rynny i rury spustowe. Remont
dachu budynku nr 7 w zespole pałacowym
w Goszczu, realizowany jest w ramach dofinansowania w łącznej wysokości 110 000,00
zł - z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Załącznik nr 4 do umowy DS-K/ _____ / 2017

Renowację doﬁnansowano decyzją
Sejmiku i Zarządu
Województwa Dolnośląskiego

ROZBUDOWA ŚWIETLICY
W NOWEJ WSI GOSZCZAŃSKIEJ
W ramach prac osiągnięto stan surowy zamknięty budynku – zadaszono postawione
mury. Trwają prace dotyczące zagospodarowania terenu. Pozostały do wykonania:
elewacja i tzw. „biały montaż”. Termin zakończenia upływa 30.07.2018 r. Wykonawcą
prac jest Zakład Dekarski Mariusz Lis z Oleśnicy, a koszt robót to 228 320,83 zł.

ŚCIEŻKA W SOSNÓWCE
Realizację zadania zakończono w terminie.
Odbiór końcowy odbył się z udziałem przedstawiciela wsi i Zarządu Dróg Powiatowych
z Oleśnicy. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane „KAN-WOD”
Jana Pawlaka z Twardogóry za kwotę
249 734,86 zł. W ramach porozumienia
w sprawie powierzenia w latach 2017 - 2018
Gminie Twardogóra prowadzenia zadania
publicznego związanego z zarządzaniem
niektórymi drogami powiatowymi położonymi na terenie Gminy Twardogóra – zrefundowany zostaje pełny koszt realizacji tej
inwestycji. Budowa ścieżki była kontynuacją
inwestycji, w wyniku której piesi i rowerzy6

ści mogą się bezpiecznie przemieszczać od na obszarach wiejskich” objętego PrograDrogoszowic do końca Sosnówki.
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 – zawartej 8 sierpnia 2017 r.
pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Twardogóra.

REMONTY REMIZ
W maju zakończono remont elewacji budynNOWE OŚWIETLENIE
ku remizy OSP w Domasławicach. Prace za
Zakończono roboty, związane z realizacją kwotę ok. 20 tys. zł wykonał Zakład Produknowych punktów oświetlenia drogowego. cyjno-Handlowo-Usługowy Andrzej Chmura
W ramach tego zadania wykonano: 3 punkty z Twardogóry.
oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej w Chełstówku (wykonawca: "Itel"
Instalacje Elektroenergetyczne Marcin Dudek z Krotoszyna – za ok. 22 tys. zł ) oraz
10 punktów oświetlenia drogowego w Goli
Wielkiej (wykonawca: "Pro-Invest" Joanna
Figlak z Namysłowa – za ok. 56 tys. zł).
DODATKOWE PARKINGI PRZY ULICACH
TRZEBNICKIEJ I LEŚNEJ
W TWARDOGÓRZE
Trwają prace, związane z remontem elewacji
Ogłoszono kolejny przetarg na realizację budynku remizy OSP i świetlicy środowiskoprac. Zadanie będzie realizowane w ra- wej w Grabownie Wielkim. Za kwotę ok. 96,5
mach porozumienia w sprawie powierzenia tys. zł wykonuje je Zakład Murarski Zdzisław
w latach 2017 - 2018 Gminie Twardogóra Grzegorek z Międzyborza.
prowadzenia zadania publicznego związa- DOLNOŚLĄSKI DELFINEK
nego z zarządzaniem niektórymi drogami – DOKOŃCZENIE ROBÓT
powiatowymi położonymi na terenie Gminy W drodze przetargu wyłoniono wykonawców
Twardogóra.
robót w poszczególnych branżach: budowBUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOlanej, sanitarnej, elektroenergetycznej i zaWOŚCI GRABOWNO MAŁE, BRODOW- gospodarowanie terenu. Przekazano wykoCE, GRABOWNO KOLONIA
nawcom plac budowy i obecnie trwają prace,
W ramach przetargu na 4 zakresy prac wy- zgodnie z zawartymi umowami. Planowany
łoniono wykonawców dla dwóch zakresów tj. termin zakończenia – przed końcem III kwarPrzedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- tału br. Nie jest zagrożona żadna z dotacji na
-Usługowe Juskowiak Helena Juskowiak, realizację tej inwestycji – ani z budżetu WoNowa Wieś (cz. 1A) za kwotę 3 382 500 zł. jewództwa Dolnośląskiego, ani ze środków
6 czerwca br. dokonano odbioru częściowe- Ministerstwa Sportu i Turystyki.
go wykonanych 800 mb kanalizacji sanitar- PRZEBUDOWA ULICY
nej grawitacyjnej. Trwają prace, związane LEŚNEJ W GOSZCZU
z realizacja kolejnych odcinków w drodze po- Ogłoszono przetarg – termin składania ofert
wiatowej. Termin zakończenia wyznaczony na wykonawstwo tej inwestycji upływa 20
został na 10.01.2019 r., jednak wysokie tem- czerwca br.
po prac pozwala oczekiwać skrócenia tego RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG
terminu. Zadanie ma zapewnione dofinan- 11 czerwca rozpoczęty został remont dróg
sowanie w wysokości 1 999 375 zł (63,63% gruntowych na terenie Gminy Twardogóra.
kosztów kwalifikowanych) w ramach umowy Planowany termin zakończenia prac upływa z
o przyznaniu pomocy nr 00018-65150- końcem miesiąca.
UM0100059/16 na „Budowę kanalizacji TEREN PRZY DWORCU KOLEJOWYM
sanitarnej w Grabownie Małym” – na ope- Zakończono prace związane z instalacjami
racje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” podziemnymi oraz roboty większej części konw ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji strukcji nawierzchni jezdni i chodników. Trwazwiązanych z tworzeniem, ulepszaniem lub ją prace związane z układaniem nawierzchni
rozbudową wszystkich rodzajów małej infra- jezdni i chodników oraz oświetleniem drostruktury, w tym inwestycji w energię odna- gowym. Prace realizowane są przez firmę
wialną i w oszczędzanie energii” w ramach „TOM-TRANS” Tomasz Walczak z Oleśnicy,
działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi z terminem 25.08.2018 r. "Ograniczenie indywi-
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dualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie
gminy Twardogóra poprzez zagospodarowanie terenu przyległego do dworca kolejowego
w Twardogórze" dofinansowane jest w wysokości 1 663 854,27 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
UMOWA PODPISANA
Umowa o dofinansowanie operacji pn. „Wyposażenie sali wystawienniczej w zespole
pałacowo-parkowym w Goszczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokal-

nych strategii rozwoju
kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie
zatrudnienia i spójności
terytorialnej”,
zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i
Morze”, z wyłączeniem
projektów grantowych,
zawarta została 13 marca 2018 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Biblioteką Publiczną im. Wł. St.
Reymonta Miasta i Gminy w Twardogórze.
Projekt ma na celu podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru
Doliny Baryczy poprzez wyposażenie zabytku wraz ze stworzeniem oferty dla mieszkańców i turystów. Przedmiotem inwestycji
jest aranżacja wnętrza zakończonego etapu

prac związanych z przebudową fragmentu skrzydła płn-zach. zespołu pałacowego
w Goszczu w Gminie Twardogóra. "Goszczańska galeria obrazu" (nazwa robocza)
obejmować będzie salę ekspozycyjną kolekcji aparatów fotograficznych i wszelkich urządzeń związanych z technologią, rozwojem
i historią filmu i fotografii wraz z pomieszczeniami zaplecza szkoleniowo-edukacyjnego.
Zakres projektu obejmuje montaż wyposażenia sali ekspozycyjnej i ścianek ekspozycyjnych wydzielających aneks szkoleniowy,
wyposażenie technologiczne sali (projektory
multimedialne) oraz pomieszczeń: atelier
i ciemni fotograficznej. Planowany całkowity
koszt inwestycji to 351 652,97 zł, w tym kwota dofinansowania w wysokości 298 905,00
zł (z czego 254 069,25 zł to środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego).

Współpraca z WKS Śląsk Wrocław

►

21 maja podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Twardogóra, Wrocławskim Klubem Sportowym
Śląsk Wrocław S.A. oraz Akademią Piłkarską Roberta Szczota współpracującą
z GKS Lotnik Twardogóra. Głównym założeniem tego strategicznego porozumienia
są wspólne działania na rzecz szkolenia
dzieci i młodzieży z naszej gminy. Wśród
korzyści, które mają wynikać z długofalowej współpracy stron porozumienia należy
oczekiwać: realizacji wspólnego programu szkoleniowego, opartego o wytyczne
kadry szkoleniowej Śląska Wrocław i jego
Akademii Piłkarskiej, organizacji konferencji poprawiających kwalifikacje trenerów,
hospitacji treningów, udziału w turniejach
oraz wsparcia dla lokalnych środowisk piłkarskich w staraniach o poprawę jakości
szkolenia dzieci i młodzieży w gminach.
W ramach porozumienia wrocławski klub zo-

bowiązuje się m. in. do cyklicznej organizacji
staży, szkoleń i konferencji trenerów, przekazywania na potrzeby AP Roberta Szczota
oraz Gminy zaproszeń na każdy - rozgrywany w charakterze gospodarza - mecz I zespołu WKS Śląsk Wrocław S.A., w ramach
rozgrywek Ekstraklasy i Pucharu Polski,
cyklicznej organizacji otwartych - dla zawodników AP i reprezentantów Gminy - treningów I drużyny WKS Śląsk Wrocław S.A.,
możliwość uroczystej eskorty piłkarzy wrocławskiego klubu przez dzieci z AP Roberta
Szczota, a także wspólnej organizacji turniejów w kategorii Skrzat, Żak i Orlik. Akademia
Piłkarska Roberta Szczota zobowiązuje się
do informowania WKS Śląsk Wrocław S.A.
o wyróżniających się zawodnikach, wyrażenia zgody na udział zaproszonych zawodników w konsultacjach akademii piłkarskiej
tego klubu, wytypowania trenerów do udzia-

łu w szkoleniach organizowanych przez akademię piłkarską WKS Śląsk Wrocław S.A.
Zadaniem Gminy będzie koordynacja współpracy między wrocławskim klubem a Akademią Piłkarską Roberta Szczota, a także –
w miarę możliwości – zapewnienie AP Roberta Szczota warunków i narzędzi niezbędnych do realizacji porozumienia. W realizacji
tych zadań Gminę Twardogóra reprezentować będzie Jan Świerad, dyrektor twardogórskiego GOSiR. Porozumienie zostało
podpisane przez: Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrałę, Prezesa Zarządu WKS Śląsk Wrocław S.A. Marcina Przychodnego, Wiceprezesa Zarządu
WKS Śląsk Wrocław S.A. Wojciecha Nowaka, Doradcę Zarządu WKS Śląsk Wrocław
S.A. Wojciecha Błońskiego, a także przez
właściciela Akademii Piłkarskiej Roberta
Szczota.
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Twardogórskie Święto Flagi

►

Obchody Dnia Flagi już na stałe wpisały się kalendarz imprez gminnych.
W godzinach porannych Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała,
Zastępca Burmistrza Ryszard Gąsior, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Szydełko,
Przewodniczący Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych Lucjan Kot,
Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Twardogórze Jan Wieczorek, Prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goszczu
Józef Głowacz złożyli kwiaty oraz znicze
pod obeliskiem przy kościele Św. Trójcy.
Natomiast patriotyczne śpiewanie pod Ratuszem w tym roku odbyło się w godzinach
wieczornych. Frekwencja dopisała. Licznie
przybyłą grupę mieszkańców wspierał Chór
"Rapsodia" pod batutą Heleny Piotrowskiej
oraz uczestnicy Pielgrzymki Ministrantów,
którzy od wielu lat przyjeżdżają do Twardogóry. Uczestnikom spotkania, burmistrz
Zbigniew Potyrała oraz zastępca Ryszard
Gąsior rozdawali flagi narodowe. Chętni
mogli także zaopatrzyć się w śpiewniki.

Wiosna za oknem

►
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►

Na niedzielne późne popołudnie 27
maja Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała wraz z Prezesem Stowarzyszenia Św. Magdaleny
Ryszardem Gilem zaprosili mieszkańców
i gości naszej gminy (w tym szczególnie
wszystkie mamy) na koncert „Moja Matko
ja wiem” w wykonaniu znanej rodziny śpiewaków operowych: Adama (tenor, lat. 15)
i Wojciecha (baryton, lat 19) oraz Iwony
(sopran liryczny) i Piotra (tenor) Kaczmarków. Rodzina koncertowała ze wsparciem
instrumentalnym 5-osobowego zespołu Alla
Vienna, w którego składzie znaleźli się muzycy dysponujący bogatym dorobkiem estradowym, związani z Filharmonią Łódzką im.
A. Rubinsteina i Filharmonią Świętokrzyską.
Przybywający na imprezę do hali sportowo-widowiskowej GOSiR w Twardogórze zostali powitani przy wejściu przez burmistrza
Zbigniewa Potyrałę, jego zastępcę Ryszarda
Gąsiora oraz prezesa Stowarzyszenia Św.
Magdaleny Ryszarda Gila - każdej Mamie
wręczono różę.
Otwierając koncert dedykowany wszystkim Mamom burmistrz Zbigniew Potyrała
wspomniał o kilku okolicznościach towarzyszących wydarzeniu tego wieczoru. Przypomniał, iż chociaż ta impreza odbywa się
w cyklu związanym z obchodami 725-lecia
nadania praw miejskich Twardogórze, to nawiązuje także do 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz Dnia Samorządu Terytorialnego - 28 rocznicy pierwszych
po wojnie demokratycznych wyborów do
rad gminnych, które stały się fundamentem
wielkiej przemiany ustrojowej i podstawą
najefektywniejszej formy demokracji, jaką
są samorządy gminne. Zanim burmistrz złożył bardzo ciepłe i pełne szacunku życzenia

wszystkim Mamom, podziękował wszystkim
za przybycie na koncert, szczególnie akcentując inicjatywę w kwestii jego organizacji
i wybór artystów tego wieczoru – przez prezesa Ryszarda Gila. Prezes Gil natomiast
przypomniał o jeszcze jednej ważnej okoliczności historycznej – bowiem 5 lat temu, gdy
powstawało Stowarzyszenie Św. Magdaleny,
zorganizowany został w Zawoni podobny
koncert, również z okazji Dnia Matki i była
to pierwsza impreza zorganizowana przez
to Stowarzyszenie. Burmistrz Potyrała, wyrażając zadowolenie z efektywnej obecności
Stowarzyszenia w Goszczu, zwrócił uwagę,
że dzięki niej w Goszczu dzieje się dużo dobrych rzeczy, a nasz samorząd gminny ma
silne wsparcie w staraniach o przywrócenie
świetności tego wyjątkowego miejsca.
Koncert składał się z kilku bloków, które
z uwagi na ogólnie liryczny charakter prezentowanych utworów, uzupełniane były
(dla kontrastu) zdecydowanie żywszymi
utworami instrumentalnymi, wykonywanymi przez zespół akompaniujący. Po
inaugurującej występ sekwencji utworów z popularnymi ariami operetkowymi
autorstwa Emre Kalmana, Mitcha Leigh, czy Andrew Lloyd Webera, artyści

wykonali kilka poruszających utworów,
których podmiotem lirycznym jest matka, m. in.: O matce pieśń, List do matki,
Nie ma jak u mamy, czy Mamma. W kolejnych częściach koncertu zaśpiewane
zostały operowe wersje znanych standardów muzyki popularnej, czy filmowej,
np.: Walc Embarras (z repertuaru m. in.
Ireny Santor), Fascination (w repertuarze
Zbigniewa Wodeckiego jako Oczarowanie), Wonderfull world (Louisa Armstronga), Moon River (Henry’ego Manciniego
z filmu „Śniadanie u Tiffany’ego”), a nawet
przebój Elvisa Presleya Can't Help Falling
in Love oraz Paula Anki Put your head on
my shoulder. W finale koncertu artyści wykonali tytułowy utwór Moja matko ja wiem
oraz (wspólnie z publicznością) wiązankę
hiszpańskich i włoskich klasyków - Domenico Modugno, Luigi Denza, Henry Cannio.
Nie obyło się bez bisów, których wymowną
pointą był wykonany ponownie utwór Moja
matko ja wiem, tym razem w sugestywnym
wykonaniu w duecie: syna Wojtka i matki –
Iwony Kaczmarek. Publiczność nagrodziła
artystów owacją na stojąco i… oczekiwaniem ponownego przyjazdu tej artystycznej rodziny – do Twardogóry lub Goszcza.

Koncert Pasyjny

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny na twardogórskim Rynku obok Ratusza pojawiły się przedszkolaki, które
przyszły ją powitać. Dzieci wyposażone
w "wiosenne" dekoracje i ozdoby, skandowały hasła, domagając się ustąpienia zimy
i nadejścia wiosny. Każdego z przedszkolaków wsparł słodkościami osobiście burmistrz
Zbigniew Potyrała, wraz ze swoim zastępcą
Ryszardem Gąsiorem.
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W trakcie wspólnego śpiewania można było
również skorzystać z darmowej grochówki.
Wspólnie zaśpiewano między innymi takie
pieśni patriotyczne jak: "Warszawianka",
"Witaj, majowa jutrzenko", "Przybyli ułani",
"O mój rozmarynie", "Marsz Pierwszej Brygady". Uroczystość zakończyła się pokazem
sztucznych ogni.

►

W niedzielę 11 marca w Bazylice Mniejszej Sanktuarium Matki
Bożej Wspomożenia Wiernych
w Twardogórze odbyło się Misterium Męki Pańskiej w pieśniach
znanych kompozytorów w wykonaniu Chóru Parafialnego Rapsodia
pod batutą Heleny Piotrowskiej oraz
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z akompaniamentem Roberta Orlikowskiego. Koncert objęty został
patronatem przez Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra Zbigniewa Potyrałę. Wśród 12 zaprezentowanych
utworów można było usłyszeć (m. in.)
„Ja twym sędzią byłem” na motywach
Pasji wg św. Mateusza.
9

Teresa Werner w Twardogórze

►

Niedzielne popołudnie 8 kwietnia
z pewnością pozostanie miłym wspomnieniem dla ok. tysiąca słuchaczy
koncertu Teresy Werner - w twardogórskiej hali sportowo - widowiskowej
GOSiR. Burmistrz Zbigniew Potyrała, witając przybyłych podkreślił, iż jest to kolejny koncert, uświetniający gminne obchody
725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze. Prezentując bohaterkę tego wieczoru,
zwrócił uwagę, że artystka ma w Twardogórze rzeszę wiernych fanów, którzy oczekiwali

jej występu. Rozpoczynając swój występ
Teresa Werner podziękowała burmistrzowi
Zbigniewowi Potyrale za zaproszenie do
Twardogóry, a publiczności – za przybycie
i gotowość wspólnego śpiewania i miłej zabawy. Artystka zaprezentowała wszystkie
swoje największe przeboje, łącznie z największym „Dałabym ci, dała”, zaśpiewanym
w finale koncertu. Piosenkarka kilkakrotnie
pojawiała się wśród widzów i zachęcała do
śpiewania do mikrofonu. Zarówno wpadające w ucho melodie, jak i teksty, opiewające
uroku relacji damsko-męskich, stanowiły

Zebranie sprawozdawcze

kompozycje afirmujące potęgę miłości. Nie
zabrakło bisów i bukietu kwiatów od burmistrza Zbigniewa Potyrały - z podziękowaniem za wspaniały koncert.

►

10 marca br. odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach, podczas
którego Zarządowi - na czele z Prezesem Wojciechem Maślakiem - udzielono
absolutorium za 2017 rok. Przedstawiony
został także plan działania na rok bieżący.
W zebraniu uczestniczył Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała,
jednocześnie Członek Zarządu Oddziału

Strażacy - ratownicy

Wojewódzkiego OSP RP i Prezes Zarządu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Twardogórze, a ponadto: Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Andrzej Fischer, zastępca burmistrza Ryszard
Gąsior, Naczelnik OSP RP w Twardogórze
Marcin Badowski oraz inspektor ds. obrony
cywilnej, wojskowości, obrony kraju i spraw
p-poż Leokadia Bielecka.

►

26 marca wręczono zaświadczenia
o ukończeniu kursu w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
30 strażaków z gminy Twardogóra z wynikiem pozytywnym zaliczyło sprawdzian teoretyczny i praktyczny uzyskując tym samym
tytuł ratownika medycznego. Zdane egzaminy potwierdziły wiedzę i umiejętności strażaków w dziedzinie ratowania zdrowia i życia.
Zaświadczenia wręczał dr Piotr Szetelnicki specjalista medycyny ratunkowej i rodzinnej.
Nie zabrakło również słów uznania i gratulacji od burmistrza Zbigniewa Potyrały.

ŚWIĘTO ZIEMI W GOSZCZU

►

"Goszcz czeka na bociana" - pod takim
hasłem, we wtorek 24 kwietnia odbyły
się Gminne Obchody Święta Ziemi. "Bociania" tematyka tegorocznego święta miała
na celu zwrócić uwagę na potrzebę ochrony
malejącej populacji tych ptaków, które szczególnie upodobały sobie Polskę a w niej Dolinę
Baryczy. Gospodarze tegorocznego święta,
czyli uczniowie goszczańskiej szkoły błyskotliwie i z zaangażowaniem wykonali program
artystyczny o tematyce ekologicznej oraz
przybliżyli ciekawostki związane z bocianami.
W programie uroczystości znalazła się także
audycja telewizyjna "Eko Fakty", czyli mini
wywiady z zaproszonymi gośćmi oraz mieszkańcami Goszcza. Gminne Obchody Święta
Ziemi zakończyły się prezentacją filmu promocyjnego Gminy Twardogóra oraz wspólnym piknikiem na terenie zespołu pałacowo
- parkowego w Goszczu.

MINISTERSTWO WSPIERA STRAŻAKÓW
Ponad 30 tysięcy złotych to kwota jaką
Gmina Twardogóra otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu
ratowniczego dla jednostek ochotniczych
straży pożarnych z terenu gminy Twardogóra. Projekt realizowany jest ze środków
Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju

Targowisko w nowym miejscu

►

Od czwartku 12 kwietnia targowisko
miejskie przy ulicy Kopernika zostało
tymczasowo przeniesione na plac przy
Placu Piastów w Twardogórze (teren byłego Zespołu Szkół Specjalnych). Nadzór nad
utrzymaniem porządku, czystości oraz zapewnienie właściwego funkcjonowania placu
zgodnie z przeznaczeniem oraz zasadami
bezpieczeństwa sprawuje Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze.

Modernizacja PSZOK

►

W związku z rozpoczęciem prac związanych z modernizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-
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systemu instytucjonalnego pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz
likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycia: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomo-

cy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet
IIIB). W skład zestawu ratowniczego jaki zamierza kupić Gmina Twardogóra wejdzie: torba ratownicza PSP-R1, defibrylator, sprzęt do
wyważania drzwi, przenośny maszt oświetleniowy oraz uniwersalne narzędzie ratownicze
Hoolligan. Całkowita wartość przyznanego
dofinansowania to 33 462,00 zł.

munalnych z dniem 31.03.2018 r. PSZOK
przy ulicy Wrocławskiej 15 został zamknięty.
PSZOK tymczasowy zlokalizowany jest przy
ulicy Lipowej w Twardogórze (wjazd za biblioteką). Godziny otwarcia: poniedziałek
- piątek 10:00-13:00 i 15:00-18:00, sobota
10:00-18:00.

mocników, z którymi rolnik zawarł umowę
o pomocy przy zbiorach. Szczegóły na stronie www.krus.gov.pl

KRUS informuje

►

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że obowiązujące
od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane
przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia
przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS po-

Nowe przepisy NGO

►

Na stronie Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zamieszczono informację, dotyczącą dostosowania się stowarzyszeń do
nowych przepisów, określonych w nowelizacji ustawy „Prawo o stowarzyszeniach", która
weszła w życie 20 maja 2016 r., a ponadto
udostępniono aktualny wykaz konkursów,
Ww których o środki finansowe mogą aplikować organizacje pozarządowe.
11

ŚWIĘTOWANO JUBILEUSZ PRZEDSZKOLA

Motointegracja

►

►

Ciesząca się coraz większą popularnością, tegoroczna edycja motocyklowego zlotu "Motointegracja" odbyła się
28 kwietnia na terenie zespołu pałacowo
- parkowego w Goszczu. Organizator czyli "Stowarzyszenie Motocyklistów Cerber"
przy wsparciu Gminnego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przygotowało sporo atrakcji dla
miłośników dwóch kółek. Zlot rozpoczął się
mszą świętą w goszczańskim kościele, skąd
wyruszyła parada kilkuset motocykli. Nie zabrakło także rockowej muzyki w wykonaniu
zespołów Busters, John Revolta oraz Rock
Imagination. Impreza mogła się odbyć dzięki
wsparciu licznych sponsorów, w tym Gminy
Twardogóra.

Odyseja Umysłu

►

Twardogórzanin, Damian Wójcik, znalazł się w grupie młodych mieszkańców Powiatu Oleśnickiego, którzy –
w ramach oleśnickiego Stowarzyszenia
Evviva L’Arte - od lat biorą udział w Odysei
Umysłu, największym na świecie konkursie kreatywności. Odyseja jest programem,
który ma obudzić w uczniach umiejętności
wychodzenia poza utarte schematy, działania pod presją czasu, podejmowania ryzyka
w twórczości, samodzielnego podejmowania inicjatyw, działania w grupie i rywalizacji,
która motywuje, a nie nastawia przeciwko
sobie. I robi to świetnie. Sześcioro z siedmiu
Odyseuszy to tegoroczni maturzyści. Wygrali Eliminacje Regionalne we Wrocławiu,
a w Finale Ogólnopolskim zajęli III. miejsce
i po raz trzeci z rzędu uzyskali prawo awansu
na Finał Europejski. Dwa lata temu, podczas
rozgrywanego w Polsce Finału Europejskiego oleśnicki zespół zajął II. miejsce. W ubiegłym roku – mimo wywalczenia prawa awansu – do startu nie doszło, ze względu na zbyt
wysoki koszt organizacji wyjazdu.
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W sobotę 19. maja świętowano jubileusz 40 - lecia Miejskiego Przedszkola
w Twardogórze. Część artystyczna odbyła
się w hali widowiskowej GOSiR. Wśród przybyłych gości znaleźli się: burmistrz Zbigniew
Potyrała wraz ze swoim zastępcą Ryszardem
Gąsiorem, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze Witold Szydełko, dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy zaprzyjaźnionych przedszkoli z Sycowa
i Międzyborza. Witająca gości dyrektor przedszkola Iwona Palko szczególnie ciepło powitała poprzednich dyrektorów i pracowników tej
placówki, a także dzieci ze swoimi rodzicami.
Część artystyczną poprowadzili absolwenci
przedszkola: Hanna Babij i Piotr Janiak oraz
(obecny przedszkolak) Lena Brynk. Przedstawiono historię przedszkola, w której narrację
wkomponowane zostały występy przedszkolaków, w pięknych strojach. Na koniec cała
społeczność przedszkolna zaśpiewała piosenkę „Przedszkole w Twardogórze”, specjalnie napisaną na ten jubileusz. Publiczność
nagrodziła występy gromkimi brawami. Następnie na scenę zostali zaproszeni byli dy-

Sołecki Dzień Kobiet

►

Sołtys Łaziska Michał Wieczorek zorganizował 10
marca w tamtejszej świetlicy sołeckie obchody Dnia
Kobiet. Sołtys Wieczorek przygotował dla pań nie tylko okolicznościowe kwiaty, ale także
zaserwował osobiście przygotowany poczęstunek - począwszy
od dań na ciepło aż po okolicznościowy tort. W porcjowaniu
tortu wyręczył sołtysa burmistrz
Zbigniew Potyrała, który - wraz ze swoim zastępcą Ryszardem Gąsiorem - uhonorował
swoją obecnością bohaterki tego wieczoru.

rektorzy i pracownicy przedszkola. Burmistrz
Zbigniew Potyrała i dyrektor Iwona Palko podziękowali im - symbolicznym kwiatkiem - za
wkład wniesiony w powstanie i rozwój placówki. Burmistrz w swoim wystąpieniu podziękował również obecnym pracownikom i złożył
gratulacje z okazji 40 jubileuszu. Głos zabrali
inni goście, przekazano specjalne prezenty
i listy gratulacyjne.
Po części artystycznej wszyscy udali się do
ogrodu przedszkolnego, gdzie czekały atrakcje dla dzieci, rodziców i zaproszonych gości.

Nie obyło się bez wspólnego „100 lat” dla jubilata i okolicznościowego tortu.
Dyrektor Iwona Palko serdecznie dziękuje:
Radzie Rodziców, rodzicom i przyjaciołom
przedszkola, którzy pomogli w organizacji 40
- lecia Miejskiego Przedszkola w Twardogórze. Słowa podziękowania kieruje również do
wszystkich, którzy głosowali na tę placówkę
w plebiscycie Gazety Wrocławskiej „Przedszkole na medal 2018”, dzięki czemu Miejskie
Przedszkole w Twardogórze zajęło I miejsce
w Powiecie Oleśnickim.

W tak zacnych okolicznościach panie mogły
pozostałą część wieczoru wypełnić rozmowami we własnym gronie.

Świętowały panie

►

Zarząd Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych w Twardogórze
zorganizował z okazji Dnia Kobiet coroczne spotkanie dla pań zrzeszonych w Kole
Miejsko - Gminnym. Serdeczne życzenia
i kwiaty przekazał osobiście paniom burmistrz
Zbigniew Potyrała wraz ze swoim zastępcą
Ryszardem Gąsiorem. Natomiast do swoich
życzeń i ciepłych słów Prezes Zarządu Lucjan
Kot dołączył słodkości. W spotkaniu uczestniczyli również: Jan Wieczorek oraz Józef Gło-
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wacz - z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Okoliczność Dnia Kobiet była
okazją do wręczenia dyplomów uznania z okazji jubileuszu urodzin członkiń twardogórskiego Koła. W spotkaniu uczestniczyły również
współpracujące ze związkiem kombatantów:
Bożena Dżugaj - kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społęcznej w Twardogórze
oraz Mirosława Glabas - Kierownik Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Twardogórze.

Zmagania młodych olimpijczyków

►

17 kwietnia w twardogórskiej hali sportowo - widowiskowej odbyła się X Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa
Przedszkolaków pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. W olimpiadzie wzięło udział 5 przedszkoli: Publiczne
Przedszkole „Bajka” w Międzyborzu, Publiczne
Przedszkole nr 1 Koszałka Opałka w Sycowie,
Publiczne Przedszkole nr 2 Misia Uszatka
w Sycowie, Publiczne Przedszkole nr 3 Małego Księcia w Sycowie oraz organizatorzy
Miejskie Przedszkole w Twardogórze. Małym

sportowcom kibicowali licznie przybyli rodzice,
dyrektorzy placówek oraz goście. Olimpiada
tradycyjne rozpoczęła się przemarszem przedszkolaków. Następnie zapalono symboliczny
znicz. Młodzi sportowcy wzięli udział m. in.
w takich konkurencjach jak: „Zanieś zwierzątko do domu”, „Wskocz i przełóż ” i „Skoki kangurów”. Zawody przeplatane były występami
czirliderek z każdego przedszkola. Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na nagrody.
Wszyscy uczestnicy otrzymali medale, słodkie
upominki, pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
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Aktywni dla Goszcza

►

7 maja br. w Szkole Podstawowej
w Goszczu odbyło się uroczyste spotkanie grona pedagogicznego oraz
dyrektora tej placówki, Zofii Jelonek z burmistrzem Zbigniewem Potyrałą.
W spotkaniu uczestniczyli ponadto: Poseł na
Sejm RP Piotr Babiarz oraz Prezes Stowarzyszenia Świętej Magdaleny Ryszard Gil.
Burmistrz Zbigniew Potyrała złożył pełne
uznania wyrazy podziękowania za organizację Gminnych Obchodów Święta Ziemi
„Goszcz czeka na bociana”, które odbyły się
24 kwietnia br. Dyrektor Zofia Jelonek skierowała do swoich pracowników słowa wdzięczności za zaangażowanie, trud i życzliwą
współpracę w realizacji wyzwania. Burmistrz
Zbigniew Potyrała wrócił uwagę, że dodatkowym sukcesem owego przedsięwzięcia
okazał się sam zespół, który tę imprezę tak
dobrze przygotował i sprawnie przeprowadził. Spotkanie było okazją do wręczenia
członkom tego zespołu specjalnych indywidualnych podziękowań. Otrzymali je na spotkaniu z rąk burmistrza Zbigniewa Potyrały
oraz prezesa Ryszarda Gila. Poseł Piotr Babiarz przyłączył się do gratulacji wyróżnionym, wśród których znaleźli się nauczyciele:
Ewa Kałandziak, Danuta Zając, Małgorzata
Śniegulska, Lidia Wróbel, Stanisława Bruder,
Nadiya Łomanova-Barańska, Marek Glabisz
i Zygmunt Wydmuch, pracownicy administracyjni: Jan Sobiński, Irena Sitek, Renata Wólkiewicz, a także rodzic – Katarzyna Zalewska. W kolejnej części spotkania odbyło się
podpisanie – przez Posła na Sejm RP Piotra
Babiarza, przez Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra Zbigniewa Potyrałę, przez Prezesa Stowarzyszenia Świętej Magdaleny

INFORMACJE BIBLIOTECZNE

Ryszarda Gila i przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goszczu Zofię Jelonek - listu,
który jest zaproszeniem Ministra Edukacji
Narodowej Anny Zalewskiej do przyjazdu
do Szkoły Podstawowej w Goszczu 3 września br., celem uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego i wspólnego zasadzenia
dębu, jako symbolu 100. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – w ramach
goszczańskiej inicjatywy „Dęby Niepodległości”. Sadzonka dębu, który ma być posadzony, została wyhodowana z nasiona sławnego
historycznego dębu „Bartek”. Akcja „Dęby
Niepodległości” wyróżniona została prawem posługiwania się logo ogólnopolskiego
programu „Niepodległa”, którego celem jest
wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej i Jubileuszowi odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Sygnatariusze zaproszenia proszą
minister Zalewską o wsparcie tej inicjatywy
i przekazanie jej patriotycznego przesłania
do wszystkich szkół w naszym kraju.
Burmistrz Zbigniew Potyrała, zwrócił uwagę
na rolę, jaką w powstaniu tej cennej inicjatywy odegrali: poseł Piotr Babiarz i prezes
Ryszard Gil. Burmistrz podziękował obydwu
panom za ich wieloletnie i owocne zaangażowanie w sprawy Goszcza, a także za wiarę w olbrzymi potencjał lokalnej społeczności oraz za inicjatywy, dzięki którym Goszcz
powraca do zasłużonej wielkości i (ponownie) staje się perłą - nie tylko twardogórskiej
gminy, ale i Dolnego Śląska.
W dowód uznania twardogórskiego samorządu dla efektywności działań prezesa Ryszarda Gila i Stowarzyszenia Świętej Magdaleny, burmistrz Zbigniew Potyrała wręczył
prezesowi umowę o dotację dla tego Stowa-

►

12 kwietnia w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im.
Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze odbył się
VII Gminny Konkurs Recytatorski przedszkolaków. Do konkursu

rzyszenia - w wysokości 50 tys. zł na dofinansowanie wykonania robót budowlanych
polegających na remoncie i przebudowie
elewacji wieży kościoła ewangelickiego
w Goszczu, która wynika z postanowień
uchwały nr Uchwały Nr XXXVI.409.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22
marca 2018 r. jednogłośnie (co podkreślił
burmistrz) podjętej przez radnych w tej
sprawie.
Prezes Ryszard Gil dziękując Radzie Miejskiej w Twardogórze za wsparcie finansowe wskazał sposób wykorzystania dotacji,
natomiast nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi posła Babiarza, wyraził wdzięczność i szacunek burmistrzowi Zbigniewowi
Potyrale – za konstruktywne partnerstwo
i zrozumienie.

zgłoszono 32 dzieci z przedszkoli, działających na terenie gminy.
Laureaci konkursu odbierali dyplomy, nagrody rzeczowe, książkowe i gratulacje z rąk Burmistrza
Zbigniewa Potyrały.

WYNIKI KONKURSU | czterolatki: 1. Franciszek Kołek, 2. Matylda Bojanowska; pięciolatki: 1. Martyna Zielińska, 2. Letycja Szczot, 3. Lilianna Zusan, 4. ex-aequo: Oliwier
Krajewski i Nadia Sandecka, wyróżnienie: Barbara Krzystek, Wojciech Wodnicki, Daria
Gmyrek i Eliza Leśniak; sześciolatki: 1. Aleksandra Sobińska, 2. Amelia Jędryczko,
3. ex-aequo: Olga Czerniawska i Ewelina Ogrotnik, wyróżnienia: Zuzanna Musiałowska,
Martyna Adamska, Zuzanna Wilk i Tymoteusz Mikuła.

►

26 marca w siedzibie twardogórskiej gminnej biblioteki odbyło
się uroczyste otwarcie wystawy
pokonkursowej „Koszyczek wielkanocny” połączone z rozdaniem
nagród laureatom. Konkurs został

Majówka z książką

►

Sala w Świetlicy Środowiskowej "Harcówka" 9 maja
br. gościła uczestników
"Majówki z książką", zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy im. Wł.
St. Reymonta w Twardogórze
oraz Coolturalny Klub Seniora.
W programie zaprezentowano
teksty – zarówno beletrystyczne, jak i publicystyczne – prezentujące obrzędy i obyczaje na
ziemiach polskich (np. dożynki),
związane z poszczególnymi
porami roku lub wydarzeniami
ważnymi dla społeczności wiejskich i dworskich (np. wesela).
Nawiązaniem i jednocześnie ilustracją do prezentowanych treści
były związane z nimi tematycznie tańce ludowe. Wykonywała
je - przygotowana przez Irynę

Gołowacz - 15-osobowa grupa
seniorek z Coolturalnego Klubu
Seniora, ubranych w dolnośląskie stroje ludowe. Występy podziwiali zaproszeni goście, na
czele z burmistrzem Zbigniewem
Potyrałą i jego zastępcą Ryszardem Gąsiorem. Burmistrz Zbigniew Potyrała dziękując z uznaniem za odwagę i trud włożony
w przygotowanie występów, nawiązał do konsekwentnie wspieranych przez siebie inicjatyw,
które zaowocowały w ostatnich
latach powstaniem kilku grup
folklorystycznych, szczególnie
na terenie sołectw. Wyraził przy
tym nadzieję, że aktywność ta
będzie kontynuowana, przy koniecznym wsparciu merytorycznym i organizacyjnym ze strony
gminnej biblioteki.

objęty honorowym patronatem
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra Zbigniewa Potyrały,
który ufundował pierwsze nagrody
dla laureatów w sześciu kategoriach wiekowych.

WYNIKI KONKURSU | przedszkole: 1. Lena Mikołajczyk, 2. ex-aequo: Maja Kluska
i Bartosz Król, 3. Marlena Burak, wyróżnienie: Emilia Ryniewicz i Lena Preisner; klasy
I-III: 1. Wiktoria Jarmużek, 2. Daria Jędryczko, 3. Oliwia Bielinis, wyróżnienie: Piotr Szydełko, Kacper Staszewski, Anna Gojny i Natalia Kanak; klasy IV-VI: 1. Marika Szmaj,
2. Hanna Kułakowska, 3. Karina Dwornikowska, wyróżnienie: Michał Sobiński i Kinga
Dżugaj; klasy VII i gimnazjum: 1. Małgorzata Żebracka; szkoła średnia: 1. Klaudia
Trzcińska; kategoria rodzinna: 1. Amelia i Magda Noga z mamą Małgorzatą, 2. Bartłomiej Mrowicki z rodzicami, 3. Aleksandra Mozol, Jessika Surma, Oliwia Wyglądacz
i Wiktoria Woźniak; wyróżnienia: praca grupowa ze Świetlicy Środowiskowej w Domasławicach i pani Małgorzata Bobowska ze Świetlicy Środowiskowej w Sosnówce.

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

LAUR SPOŁECZNEGO ZAUFANIA
12 marca br. Instytut Badań Marki przyznał Zbigniewowi Potyrale, Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra - "Laur
Społecznego Zaufania". Certyfikat ten
w sposób prestiżowy wyróżnia podmioty
o najwyższej (wg ocen klientów i konsumentów) reputacji rynkowej. Jest on wyznaczni-

14

kiem podmiotów, które dzięki swej rzetelności
oraz najwyższej jakości oferowanych produktów i usług cieszą się dziś znaczącym zaufaniem społecznym – podmiotom tym warto
zaufać. Tym niemniej, oprócz rynkowej rekomendacji, ten nadawany na wniosek klientów
i konsumentów niepowtarzalny Certyfikat to
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również swoiste podziękowanie danej firmie
lub instytucji za pomyślną współpracę – podziękowanie, które motywuje do dalszej tak
przykładnej i niezawodnej pracy na rzecz naszego społeczeństwa. Instytut Badań Marki
to niezależna sosnowiecka firma badawcza,
działająca na polskim rynku od 2004 roku.

►

Od 14 do 21 maja, ZGK sp. z o.o. w Twardogórze przeprowadził zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Celem akcji było pozbycie
się przez mieszkańców odpadów zalegających
w gospodarstwach domowych. Zbiórka cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem – uprzątnięto
ponad 45 ton odpadów pochodzących od 182
właścicieli nieruchomości. Akcją objęto zużyte meble, drzwi, okna, wersalki, fotele, dywa-

ny, wykładziny oraz zużyty sprzęt AGD i RTV.
Mieszkańcy gminy zostali wyprzedzająco poinformowani, iż bezpłatny odbiór odpadów wprost z
posesji wymaga zgłoszenia tego faktu najpóźniej
na dwa dni przed planowanym terminem odbioru
odpadów. Niestety, wiele osób nie doczytało tej
informacji, co spowodowało, że część sprzętów
nie została przez Spółkę zabrana w zaplanowanym terminie. Kolejna zbiórka odpadów wielkoga-

barytowych planowana jest w okresie jesiennym.
Prosimy pamiętać o konieczności zgłaszania wywozu, co pozwoli na sprawne przeprowadzenie
akcji. Przypominamy, że każdy z mieszkańców
naszej gminy może bezpłatnie oddać tego rodzaju odpady do PSZOK, mieszczących się w Twardogórze przy ul. Lipowej (tymczasowy lokalizacja) oraz na terenie byłego składowiska odpadów
w Grabownie Wielkim.
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Spotkanie uczniów z pracodawcami

X Gminny Konkurs Piosenki Polskiej

►

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Twardogórze, odbył się w tej szkole
13 kwietnia Festiwal Przedsiębiorczości. Jego pierwszym etapem były spotykania uczniów z lokalnymi przedsiębiorcami
w ramach planowych zajęć lekcyjnych. Następnie – już na hali sportowo-widowiskowej GOSiR - klasy 7 oraz klasy gimnazjalne
uczestniczyły w warsztatach z przedsiębiorczości. W ich trakcie swoją wiedzą
i doświadczeniem, związanym z wyborem
zawodu i ścieżki rozwoju kariery, podzielili
się zaproszeni goście: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy Irena Lisikiewicz, Dyrektor Personalny GKN Driveline
Polska Sp. z o.o. Renata Węgrzanowska,
doradca zawodowy Powiatowego Urzędu
Pracy w Oleśnicy Ewelina Wieczorek i Prezes Cechu Rzemiosł Różnych Stanisław
Adamski. Na spotkanie z uczniami przybył
też dr Adam Ustrzycki, opolski socjolog,
a także goście specjalni: burmistrz Zbigniew
Potyrała i jego zastępca Ryszard Gąsior.
Otwierający debatę burmistrz Zbigniew Potyrała zwrócił uwagę, że spotkania uczniów
z potencjalnymi pracodawcami są konsekwencją pewnej zmiany w obyczajowości
polskiego społeczeństwa. Bowiem jeszcze
kilkadziesiąt lat temu przyszły zawód i pracodawcę zwykle wybierali młodemu człowiekowi jego rodzice. Obecnie, zarówno

►

rodzicom oraz władzom samorządowym
społeczności lokalnych, jak i nauczycielom
oraz przyszłym pracodawcom zależy na
tym, by był to jak najbardziej świadomy wybór samych młodych ludzi.
Goście starali się przekazać młodym słuchaczom wiele interesujących doświadczeń
własnych, na temat okoliczności i konieczności przygotowania decyzji o wyborze
własnej drogi życiowej, prezentowali również jak mogą być postrzegani przez potencjalnych pracodawców podczas spotkań
kwalifikacyjnych, jak ważne jest wywołanie
dobrego pierwszego wrażenia na osobach
rekrutujących do zatrudnienia w zakładzie

pracy. Dr Adam Ustrzycki z kolei omówił
m. in. rolę uwarunkowań socjologicznych
w wyborze kariery, a także podkreślił rolę
zmiany (otoczenia, środowiska, terytorium,
branży) jako niezwykle dynamizującego
czynnika rozwoju – nie tylko osobowego,
ale również określonych społeczności terytorialnych.
W imieniu władz Szkoły oraz pomysłodawców Festiwalu Przedsiębiorczości dyrektor
Dorota Siemaszko-Babij podziękowała gościom za udział w warsztatach, wyrażając
przekonanie, iż dostarczyły młodym ludziom informacji, które pomogą im w podjęciu jak najlepszych decyzji.

na krzyżu”. Narratorem był Jacek Woleński. Obok mieszkańców Goszcza i okolic, grono
słuchaczy zaszczycili: poseł na
Sejm RP Piotr Babiarz, Starosta Oleśnicki Wojciech Kociński, Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra Zbigniew Potyrała,
Zastępca Burmistrza Ryszard
Gąsior, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Twardogórze Witold
Szydełko, Prezes Stowarzyszenia Świętej Magdaleny Ryszard Gil, a także radni
i sołtysi. Przybyłych na koncert przywitał
ks. proboszcz Mirosław Porucznik. W swoim wystąpieniu po koncercie burmistrz Zbigniew Potyrała złożył życzenia świąteczne
i poinformował, że Rada Miejska w czwartek podjęła uchwałę w sprawie udzielenia
dotacji celowej na remont dachu kościoła
parafialnego p.w. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Goszczu. Burmistrz podkreślił osobiste zaangażowanie w tej kwestii
przewodniczącego Rady Miejskiej Witolda

Szydełko. Szczególne słowa uznania burmistrz skierował także pod adresem prezesa
Ryszarda Gila, jako „sprawcy muzycznych
wydarzeń” na terenie Goszcza. Zbigniew
Potyrała poinformował także o podjęciu na
marcowej sesji Rady Miejskiej w Twardogórze uchwały o dotacji na remont wieżyczki
zabytkowego kościoła pałacowego. Ksiądz
Proboszcz Mirosław Porucznik, żegnając
uczestników koncertu, podziękował za otrzymaną dotację, skierował też słowa uznania
dla działalności Ryszarda Gila i kierowanego
przez niego Stowarzyszenia – za działania
promujące Goszcz i jego zabytki.

Koncert w Goszczu

►

W Niedzielę Palmową w kościele parafialnym p.w. Narodzenia Najświętszej
Marii Panny w Goszczu odbył się II
Goszczański Koncert Pasyjny. Podobnie
jak w ub. r., organizatorem było Stowarzyszenie św. Magdaleny - przy współudziale
goszczańskiej parafii oraz Gminy Twardogóra. Podczas koncertu Kwintet Śląskiej Operetki Kameralnej - w składzie: Marzena Mikuła-Drabek, Irena Kalinowska-Grohs, Jacek
Gros, Adam Markwica, Agata Brachman-Szymczak - wykonał oratorium Josepha
Haydna „Siedem ostatnich słów Chrystusa
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W dniach 24 i 25 kwietnia br. w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach odbyły się eliminacje X Gminnego Konkursu Piosenki Polskiej pod patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze.
W przeglądzie zaprezentowało się 48 solistów. Przesłuchania odbywały się w pięciu
kategoriach wiekowych: przedszkole (5-6
lat), szkoła podstawowa klasy I – III, szkoła
podstawowa klasy IV – VI, gimnazjum i klasa VII oraz powyżej 16 lat. Jury w składzie:
Kazimierz Cichoń, Andrzej Kowalczyk, Irena
Pudłowska oceniało dobór repertuaru, walory głosowe, interpretację, poprawność intonacji i ogólny wyraz artystyczny, przyznając
nagrody i wyróżnienia.
Nagrodę Grand Prix X Gminnego Konkursu
Piosenki Polskiej – Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra zdobyła solistka
Katarzyna Orlikowska (op. Robert Orlikowski) z Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Twardogórze, która w ramach dodatkowej

nagrody wystąpi przed gwiazdą Dni Twardogóry 2018.
27 kwietnia 2018 r. w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach odbył się koncert laureatów
powyższego przeglądu. Imprezę tę zaszczycił
swoją obecnością Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra – Zbigniew Potyrała oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra

– Ryszard Gąsior, którzy wręczali nagrody.
Na widowni zasiedli zaproszeni goście, dyrektorzy szkół i przedszkola, uczestnicy konkursu, ich opiekunowie oraz rodzice i dziadkowie.
Konferansjerkę prowadziła Aneta Wędrak.
Opiekę logistyczną zapewniała Marlena Karalus. Obsługę akustyczną zajmowali się:
Irena Gołowacz (Bibioteka Publiczna Miasta
i Gminy Twardogóra) oraz
Wojciech Ryzakiewicz. Scenografię przygotowała Dorota
Banasiak-Franc. Imprezę koordynował Robert Orlikowski.
Nad całością czuwał dyrektor
GOSiR-u w Twardogórze –
Jan Świerad.

WYNIKI KONKURSU | przedszkole: 1. Gabriela Olszańska (op. Joanna Chrupcała, Agata Dżugaj) z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, 2. Lena Preisner (op. Justyna Marszałek,
Agata Dżugaj) z MP w Twardogórze, 3. Amelia Jędryczko (op. Elżbieta Sobczyńska, Kamila Sujecka) z MP w Twardogórze, wyróżnienia: Lena Brynk (op. Elżbieta Sobczyńska, Kamila
Sujecka) z MP w Twardogórze, Nikola Trynkiel (op. Justyna Marszałek, Agata Dżugaj) z MP w Twardogórze, Aleksandra Graf (op. Alicja Wesołowska, Ewelina Jezusek) z MP w Twardogórze; klasy I – III: 1. Milena Ziglewska (op. Halina Ślusarek) z SP2 w Twardogórze, 2. Maria Juszczak (op. Halina Ślusarek) z SP2 w Twardogórze, 3. Jagoda Stefaniak (op. Paweł
Grobelny) ze Społecznego Ogniska Artystycznego „Allegretto” w Twardogórze, wyróżnienia: Rita Sas (op. Halina Ślusarek) z SP2 w Twardogórze, Maria Ozga (op. Danuta Zając) z SP
w Goszczu, Magdalena Noga (op. Anna Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim; klasy IV-VI: I miejsce (ex aequo): Maja Tokarska (op. Paweł Grobelny) z SOA „Allegretto” w Twardogórze
i Kamila Bilska (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogórze, 2. Angelika Bednarska (op. Barbara Franc) z SP2 w Twardogórze, 3. Nikola Błasiak (op. Anna Błasiak), wyróżnienia: Amelia
Noga (op. Anna Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim, Wojciech Rusinek z dwuosobowym chórkiem (op. Małgorzata Śniegulska) z SP w Goszczu, Hanna Nowak (op. Barbara Franc) z SP2
w Twardogórze; gimnazjum i klasa VII: 1. Julia Fajkowska (op. Monika Juszczak) z SP2 w Twardogórze, 2. Oliwia Komór (op. Monika Juszczak) z SP2 w Twardogórze, 3. Hanna Babij
(op. Monika Juszczak) z SP2 w Twardogórze, wyróżnienia: Karina Gaber (op. Małgorzata Śniegulska) z SP w Goszczu, Milena Gawin i Jagoda Ślusarek (op. Monika Juszczak) z SP2
w Twardogórze; powyżej 16 lat: 1. miejsce: Natalia Łotecka.

Matematyczny As

►

Tegoroczny Gminny Konkurs Matematyczny klas III, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
odbył się 2 marca pod hasłem „Matematyczny As liczy twardogórski historyczny
czas”, nawiązując do 725 rocznicy nadania praw miejskich Twardogórze. Również
tegoroczne zadania konkursowe, które opracowała nauczycielka matematyki z Ligoty
Małej Anita Krzekotowska, związane były
z historią Twardogóry. Zwycięzców, na podstawie zdobytych punktów, wyłoniła Komisja
Konkursowa, w skład której weszli nauczyciele gminnych szkół: Ewa Łysek, Ewa Kałandziak, Ewa Łączewna. Najwyższe lokaty
zajęli: 1. Bartosz Dżugaj, Szkoła Podstawowa w Grabownie Wielkim, 2. Franciszek Li-

siak, Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze im. Jana Pawła II, 3. Alan Mikołajczak,
Szkoła Podstawowa nr 2 w Twardogórze im.
Jana Pawła II.
Nagrody i dyplomy zostały wręczone dzieciom przez burmistrza Zbigniewa Potyrałę

oraz przez Dyrektor SP w Grabownie Wielkim Agatę Nikolin-Mrowicką. Organizatorzy
wręczyli też podziękowania nauczycielom
oraz burmistrzowi Zbigniewowi Potyrale, który ufundował nagrody dla wszystkich uczestników konkursu.
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UWAGA - ZMIANA RODZAJU GAZU ZIEMNEGO
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Oddział
w Twardogórze zawiadamia, iż planuje
dokonać zmiany rodzaju gazu ziemnego, dystrybuowanego na obszarze
obejmującym miejscowości:
Nowa Wieś Goszczańska, Goszcz,
Moszyce, Moszyce-Wesółka oraz
Twardogóra ulice: 1-go Maja, Akacjowa,
B. Krzywoustego, Brzozowa, Bukowa,
Bydgoska, Dębowa, Długa, Gdańska,
H. Dąbrowskiego, H. Sienkiewicza,
H. Kołłątaja, I. Paderewskiego, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Lipowa,
L. Waryńskiego, Młyńska, Ogrodowa,
Partyzantów, Plac Piastów, Plac Targowy, Polna, Poznańska, Ratuszowa,
Róż, Rynek, Spokojna, Sportowa,
S. Staszica, S. Żeromskiego, Szkolna,
Św. Jadwigi, Topolowa, Tulipanów,
Wielkopolska, Wierzbowa, W. Jagiełły,
Wojska Polskiego,
Wrocławska - tylko budynki nr 3 i 10.

Ze względu, iż wszystkie użytkowane urządzenia gazowe muszą być przystosowane
do spalania nowego rodzaju gazu, proces
zmiany rodzaju gazu ziemnego przebiegać
będzie w dwóch etapach.
ETAP I. W terminie od 18.06.2018r do
20.07.2018r od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00. do 18.00., przeszkolony personel działający w imieniu
G.EN. GAZ ENERGIA prowadzić będzie bezpłatny spis urządzeń gazowych wymagających przystosowania
do spalania nowego rodzaju gazu.
ETAP II. Polegać będzie na nieodpłatnym przystosowaniu zinwentaryzowanych urządzeń gazowych do
spalania nowego rodzaju gazu. Adaptacją urządzeń zajmie się specjalnie
przeszkolony zespół monterów reprezentujących G.EN. GAZ ENERGIA.
O dokładnej dacie rozpoczęcia adaptacji
urządzeń gazowych w ramach II etapu,

poinformujemy wszystkich Odbiorców w
późniejszym terminie w odrębnej korespondencji.
Uprzejmie informujemy, iż sukcesywnie do
końca 2020 r zmianą rodzaju gazu zostaną
objęci Odbiorcy gazu przyłączeni do sieci
w pozostałych ulicach miasta Twardogóry
oraz w miejscowościach: Chełstów, Chełstówek, Grabowno Małe, Grabowno Wielkie, Sądrożyce, Dąbrowa.
Wszelkie prace związane z inwentaryzacją oraz z adaptacją urządzeń do spalania
nowego rodzaju gazu będą wykonywane
przez upoważnionych pracowników, posiadających identyfikatory ze zdjęciem.
W razie potrzeby uzyskania dodatkowych
wyjaśnień prosimy o kontakt ze specjalnym
numerem telefonu: +48 61 896 65 15 czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach
7:00 - 18:00.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ, DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI
NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.GEN.COM.PL

ZA WSZELKIE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

BIEGALI WOKÓŁ REMIZY

►

Jedną z imprez uświetniających tegoroczny majowy weekend był "II Bieg
Wokół Remizy", zorganizowany przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Twardogórze, przy finansowym wsparciu twardogórskiej gminy i burmistrza Zbigniewa
Potyrały. Na głównym dystansie 10 km
rywalizowało 117 zawodników. Spośród
nich linię mety pokonał jako pierwszy Michał Przerwa (Ostrów Wlkp), a najlepszą
lokatę spośród mieszkańców naszej gminy wywalczył Robert Wilkowiecki (II. miej-

sce). Szczegółowe wyniki tego dystansu
dostępne są na stronie maratonypolskie.
pl/wyniki/2018/remizyk8op.pdf. Zwycięzcy poszczególnych kategorii i dystansów
otrzymywali okolicznościowe medale, puchary i dyplomy z rąk burmistrza Zbigniewa
Potyrała, Starosty Powiatu Oleśnickiego
Wojciecha Kocińskiego oraz zastępcy burmistrza Ryszarda Gąsiora. Ubiegłoroczna
edycja tych zawodów zajęła w plebiscycie
Gazety Wrocławskiej drugie miejsce w kategorii "Impreza sportowa roku".

KLASYFIKACJA GENERALNA BIEGU GŁÓWNEGO | OPEN kobiet: 1. Lenda Jolanta, 2. Tanaś Bogumiła, 3. Woźniak Joanna; OPEN mężczyzn: 1. Przerwa Michał, 2. Wilkowiecki
Robert, 3. Pontus Robert; K- 20: 1. Salamon Monika, 2. Katarzyna Szczepaniak; K -30: 1. Piech Renata, 2. Szczot Agata, 3. Winiarska Anna; K-40: 1. Karczyńska Joanna, 2. Mazurczak
Ewa; K-50: 1. Surdej Beata, 2. Malinowska Magdalena; M-20: 1. Gałosz Łukasz, 2. Cendrowski Andrzej, 3. Zawierta Arkadiusz; M-30: 1. Musiał Mateusz, 2. Papierski Kamil, 3. Fiołka
Przemysław; M-40: 1. Piotrowski Marek, 2. Karczyński Dariusz, 3. Ciura Krzysztof; M-50: 1. Lenda Wiesław, 2. Rzeczkowski Dariusz, 3. Pilarski Dionizy; M -60: 1. Wilk Czesław, 2. Górak
Henryk, 3. Lechowski Jan; PSP mężczyzn: 1. Kaczmarek Jędrzej, 2. Blaźniak Grzegorz, 3. Szczepaniak Mateusz; OSP mężczyzn: 1.Cendrowski Andrzej, 2. Zawierta Arkadiusz, 3.
Pudło Piotr; OSP kobiet: 1. Szczepaniak Katarzyna, 2. Komadowska Monika; OSP Twardogóra: 1. Michał Kuś, 2. Tomasz Dżugaj, 3. Grzegorz Blaźniak. W biegu dzieci i młodzieży
udział wzięło 140 uczestników. Klasyfikacja według kategorii wiekowej: szeregowych dziewczęta: 1. Sobińska Aleksandra, 2. Pacan Nadzieja, 3. Szczot Letycja; podoficerów
dziewczęta: 1. Dżugaj Martyna, 2. Tracz Natalia, 3. Niełacna Joanna; aspirantów dziewczęta: 1. Piskorowska Dagmara, 2. Piskorowska Daria, 3. Świetlik Emilia; oficerów dziewczęta:
1. Pacan Amelia, 2. Stefaniuk Oliwia; szeregowych chłopcy: 1. Balas Javier, 2. Kaczmarek Paweł, 3. Stekiel Mikołaj; podoficerów chłopcy: 1. Krakowski Eryk, 2. Kociuba Wiktor, 3.
Dębski Marcel; aspirantów chłopcy: 1. Dziewięcki Mateusz, 2. Kozłowski Wojciech, 3. Matusiak Mikołaj; oficerów chłopcy: 1. Kuś Michał, 2. Szuster Bartłomiej, 3. Górzyński Mateusz.
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Taneczne mistrzostwa

►

W dniach 17-18 marca w hali sportowo-widowiskowej GOSiR w Twardogórze odbyły się Krajowe Mistrzostwa
IDO (International Dance Organization)
HipHop, Electric Boogie, Break Dance,
będące jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Europy IDO i Mistrzostw Świata
IDO. To kolejna wielka impreza zorganizowana we współpracy z Gminą Twardogóra
przez Polską Federację Tańca, Polski Związek Tańca Freestyle i władze IDO. Swoim
patronatem imprezę objął Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała. Wysoka ranga tegorocznych zawodów uświetniła cykl imprez, związanych z obchodami jubileuszu nadania praw miejskich Twardogórze.
Otwierając zawody burmistrz Zbigniew Potyrała stwierdził, że Twardogóra stała się polską stolicą tańca nowoczesnego. Zauważył,
że w roku 725-lecia nadania praw miejskich
Twardogórze, zawody tańca nowoczesnego
odbywają się tutaj po raz 25. To dowód dużego zaufania i wzorowej profesjonalnej współ-

pracy organizacji freestyle z naszą Gminą
i jej jednostkami, na czele z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Burmistrz Potyrała
wskazał ponadto na osobisty wkład Zbigniewa Zasady, działacza międzynarodowych
i krajowych organizacji freestyle, sędziego,
trenera, instruktora i nauczyciela tańca w zbudowanie tak trwałej, wieloletniej i konstruktywnej więzi twardogórskiego samorządu z tańcem nowoczesnym. Szczegółowe
wyniki dostępne na stronie taniecfreestyle.pl.

KINDER+SPORT

►

10. marca w twardogórskiej hali GOSiR
gościliśmy 67 zespołów z Dolnego Śląska, które rywalizowały w ramach rozgrywek minisiatkówki „KINDER+SPORT 2018”
w kategorii dwójek siatkarskich dziewcząt.
Twardogórski turniej pozwolił na wyłonienie 36 zespołów, które w Miliczu walczyły
o awans do II etapu tych rozgrywek.

Siatkarskie mistrzostwa

►

11 marca br. w hali sportowo-widowiskowej GOSiR-u w Twardogórze odbyły się Otwarte Mistrzostwa Twardogóry
w Piłce Siatkowej. Mecze były rozgrywane
na dwóch salach sportowych - łącznie na 6
boiskach. Podczas tegorocznego turnieju
wszystkie mecze kończyły się tie-brek'iem
(3 sety).Rywalizacja 17 zespołów odbywała się w jednej z trzech kategorii, w ramach

Na przełaj

których miejsca na podium zajęły zespoły:
w kategorii kobiet: 1. Szkoły Podstawowej nr
2 w Twardogórze im Jana Pawła II, 2. "Bestie" Twardogóra, 3. MLKS Echo Twardogóra, w kategorii OPEN: 1. Dream Team Milicz,
2. Relaks Oleśnica, 3. PRZY DOBRYM NA
PAJPA, w kategorii sołectw: 1. Moszyce,
2. Chełstówek, 3. Olszówka. Impreza została
zorganizowana przez twardogórski GOSiR.

►

Kolejnym sukcesem reprezentantów
MLKS „ECHO” Twardogóra zakończył
się start w Przełajowych Mistrzostwach
Dolnego Śląska. 10 marca w Lwówku Śląskim nasza skromna czteroosobowa reprezentacja zdobyła 2 medale: w kategorii młodzików brązowy medal w biegu na dystansie
2 km zdobył Miłosz Wieczorek, natomiast
w kategorii junior młodszy, w biegu na dystansie 4 km, na najwyższym podium stanął
Robert Kulik.
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