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Święta to czas wytchnienia, czas spokoju i reﬂeksji,
to momenty magiczne – jedyne takie w roku.
W tych szczególnych chwilach życzymy rodzinnego ciepła,
spotkań pełnych życzliwości i szczerych uśmiechów,
siły niezbędnej do realizacji nowo wyznaczonych celów,
a także wiary w to, że następny, 2019 rok,
przyniesie jeszcze więcej dobrego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze

Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra

Mieczysław Kowalski

Paweł Czuliński

Boże Narodzenie 2018

PAWEŁ CZULIŃSKI
BURMISTRZEM MIASTA I GMINY TWARDOGÓRA
MIECZYSŁAW KOWALSKI PRZEWODNICZĄCYM RADY MIEJSKIEJ
RADNYMI RADY MIEJSKIEJ VIII KADENCJI NA LATA 2018-2023 ZOSTALI:

Adamczyk Mirosław
Bednarski Andrzej
Bukowski Maciej
Chrzan Jerzy
Kowalski Mieczysław
Mielnik Józef
Paprocki Przemysław

okręg nr 8
okręg nr 1
okręg nr 12
okręg nr 10
okręg nr 13
okręg nr 2
okręg nr 6

Rusinek Jolanta
Stanisławska Lidia
Szczepaniak Mateusz
Szydełko Witold
Urbanek Katarzyna
Woźniak Mariusz
Żerebecka Magdalena

okręg nr 5
okręg nr 11
okręg nr 9
okręg nr 3
okręg nr 15
okręg nr 14
okręg nr 4

Szczegółowe informacje o wynikach wyborów samorządowych, przeprowadzonych 21 października br. zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.twardogora.pl (zakładka
wybory) oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - wybory2018.pkw.gov.pl

+ wybory uzupełniające

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Pawła Czulińskiego z powodu wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra zarządzone zostały
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym nr 7 na dzień 20 stycznia 2019 roku. Szczegóły - bip.twardogora.pl (zakładka wybory).

SESJE RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE

I SESJA RADY MIEJSKIEJ
20 listopada br. w sali posiedzeń twardogórskiego ratusza odbyła się inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Miejskiej VIII Kadencji. Obrady rozpoczął radny
- senior Mieczysław Kowalski. Poprzedziło
je odśpiewanie przez wszystkich zebranych
hymnu państwowego. Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Twardogórze
Dorota Mak-Wypych wręczyła samorządowcom, wybranym w ostatnich wyborach
- zaświadczenia o wyborze na radnego
Rady Miejskiej w Twardogórze, a Pawłowi
Czulińskiemu - zaświadczenie o wyborze
na Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.
W tajnym głosowaniu przewodniczącym
Rady Miejskiej wybrany został radny Mieczysław Kowalski. Następnie odbyło się
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ślubowanie nowo wybranego burmistrza,
Pawła Czulińskiego, który wygłosił swoje expose, nie tylko do zebranych w sali,
ale również – po raz pierwszy w historii
naszego samorządu – do widzów internetowej transmisji. Po wystąpieniu burmistrz Paweł Czuliński odebrał gratulacje
i życzenia. W kolejnym punkcie obrad dokonano – w tajnym głosowaniu – wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, którym
został radny Jerzy Chrzan. Treść wszystkich
wystąpień, a także przebieg obrad I Sesji
Rady Miejskiej VIII Kadencji - dostępna jest
w protokole z sesji, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej, a zarejestrowany
materiał audio-video z tej sesji dostępny jest
na stronie Gminy.
II SESJA RADY MIEJSKIEJ
Blisko dwie godziny obradowali radni
podczas II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 6 grudnia br. W porządku obrad
zawarto rozpatrzenie 14 projektów uchwał,
w tym: w sprawie powołania trzech komisji
Rady Miejskiej w Twardogórze i cztery projekty uchwał budżetowych. W pierwszej części obrad radni wysłuchali okresowego sprawozdania z pracy Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra. Następnie uchwalili przedłożo-
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ne projekty uchwał w sprawie:
▪▪ powołania Komisji Strategii i Rozwoju
Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia przedmiotu jej działania,
▪▪ powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Twardogórze oraz określenia
przedmiotu jej działania,
▪▪ powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Twardogórze oraz
określenia przedmiotu jej działania,
▪▪ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,
▪▪ uchwalenia Programu współpracy Gminy
Twardogóra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2019,
▪▪ obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
▪▪ zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na
prefinansowanie na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym”,
▪▪ zmiany Uchwały Nr XXXII.351.2017 Rady
Miejskiej w Twardogórze z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia
pożyczki długoterminowej na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie
Małym”,
▪▪ budżetu gminy na rok 2019,
▪▪ przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Twardogóra,
▪▪ zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24
maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448
„Skwer Jana Pawła II” w m. Twardogóra”,
▪▪ zmiany uchwały nr V.46.2015 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 kwietnia
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego
na realizację zadania o nazwie: „Budowa
drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości
Goszcz – korekta łuku”,
▪▪ zmian budżetu i w budżecie gminy na rok
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2018,
środków transportowych na rok 2019,
▪▪ zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia ▪▪ zmiany uchwały nr XXXVIII.429.2018
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24
Twardogóra.
maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomoW części interpelacje i zapytania - głos zabrali cy rzeczowej dla Województwa Dolnośląradni: Mariusz Woźniak, Katarzyna Urbanek, skiego na realizację zadania pn.: „Remont
Andrzej Bednarski, Maciej Bukowski i Miro- nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr
sław Adamczyk.
448 „Skwer Jana Pawła II” w m. TwardoNastępnie - w ramach "Wolnych wniosków góra”,
i komunikatów" - głos zabrał radny Przemy- ▪▪ zmiany uchwały z dnia 29 września 2003
sław Paprocki oraz burmistrz Paweł Czuliński. roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy
Twardogóra,
XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ
▪▪ rozpatrzenia skargi na działanie Burmi27 września 2018 r. odbyło się pierwsze strza Miasta i Gminy Twardogóra,
posiedzenie w ramach XLII sesji Rady ▪▪ wniesienia skargi kasacyjnej do NaczelneMiejskiej w Twardogórze. Poprzedziła je go Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
prelekcja „Zmiany prawne i nowe uwarun- z dnia 2 sierpnia 2018 r. sygn. akt II SA/
kowania w gospodarce odpadami. Gospo- Wr375/18,
darka odpadami na szczeblu lokalnym”. Po ▪▪ zmiany uchwały nr XVIII/132/08 Rady
wysłuchaniu sprawozdania z działalności Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 marca
burmistrza oraz pozytywnych opinii: Komisji 2008 r. w sprawie przyjęcia „Planu urząBudżetowo-Finansowej oraz Komisji Strate- dzeniowo – rolnego Gminy Twardogóra”,
gii i Rozwoju wobec przedmiotowych pro- ▪▪ wprowadzenia regulaminu korzystania
jektów uchwał objętych porządkiem obrad z krytej pływalni „Dolnośląski Delfinek”
radni uchwalili przedłożone projekty uchwał w Twardogórze,
w sprawie:
▪▪ zmiany uchwały nr XXX.341.2017 Rady
▪▪ zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 sierpkomunalnych Gminy Twardogóra,
nia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulami▪▪ uchylenia uchwały w sprawie udzielenia nu udzielania dotacji ze środków budżetu
dotacji celowej dla parafii Rzymskokato- gminy Twardogóra pochodzących z Wojelickiej p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej wódzkiego Funduszu Ochrony Środowina dofinansowanie wykonania robót bu- ska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
dowlanych polegających na utwardzeniu na dofinansowanie przedsięwzięć słuterenu oraz regulacji wód opadowych przy żących ochronie powietrza, związanych
kościele p.w. Matki Boskiej Częstochow- z trwałą likwidacją ogrzewania opartego
skiej w Grabownie Wielkim,
na paliwie stałym lub biomasie na terenie
▪▪ zmian budżetu i w budżecie gminy na rok Gminy Twardogóra.
2018,
▪▪ zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wie- XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ
loletniej prognozy finansowej Gminy Twar- XLIII Sesja odbyła się 18 października br.
dogóra,
w świetlicy środowiskowej w Moszycach.
▪▪ ustalenia wysokości podatku od nierucho- Wraz z kompletem radnych na sali zasiedli:
mości na rok 2019,
Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Ku▪▪ ustalenia wysokości stawek podatku od lig, sołtysi, kierownicy gminnych jednostek

oraz kierownicy referatów z twardogórskiego urzędu. Były to ostatnie obrady radnych
tej kadencji, co w porządku obrad znalazło
odzwierciedlenie w wyodrębnieniu dwóch
części: roboczej i uroczystej.
W części roboczej radni - po wysłuchaniu
pozytywnej opinii Komisji Strategii i Rozwoju
przyjęli uchwały w sprawie:
▪▪ zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji
komunalnych Gminy Twardogóra,
▪▪ aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy
Twardogóra.
W ramach wolnych wniosków i komunikatów
głos zabrali podsumowując czteroletnią pracę w Radzie: Andrzej Obiegło – Zastępca
Przewodniczącego Rady Miejskiej, radny
Mieczysław Kowalski, a także Przewodniczący Rady Powiatu Alojzy Kulig.
Uroczystą część posiedzenia ostatniej
sesji w kadencji 2014-2018 rozpoczęło
wystąpienie jej Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Twardogórze Witolda Szydełko, który przytoczył kilka liczb ilustrujących
pracę twardogórskiego samorządu VII Kadencji. Przewodniczący złożył też wyrazy
uznania i podziękowania za współpracę
burmistrzowi i jego zastępcy, kierownikom,
radcom prawnym, pracownikom Urzędu,
przewodniczącym komisji Rady, wszystkim
pozostałym radnym obecnej kadencji oraz
kierownikom jednostek gminnych. Z kolei
miejsce za mównicą zajął Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała.
W swoim wystąpieniu dokonał podsumowania działalności kadencji 2014-2018, ilustrując przytaczane dane prezentacją multimedialną. Na zakończenie również podziękował
wszystkim radnym Rady Miejskiej, kierownikom Urzędu Miasta i Gminy w Twardogórze,
kierownikom jednostek gminnych i sołtysom
-za czteroletnią konstruktywną współpracę.
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INWESTYCJE
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
Zakończono I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym – odbiór końcowy odbył się 29.11. br. W efekcie prac,
wykonanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Helena Juskowiak z Rozdrażewa, wykonano 3172 mb
kanalizacji grawitacyjnej oraz 1178 mb kanalizacji tłocznej wraz z pompownią ścieków–
w sumie 4350 mb kanalizacji sanitarnej.
Koszt inwestycji wyniósł 3 382 500,00 zł,
z czego – po wykonaniu i rozliczeniu II etapu
- kwotę 1 999 375 zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
w ramach zawartej pomiędzy Samorządem
Województwa Dolnośląskiego a Gminą
Twardogóra umowy o przyznaniu pomocy
na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.
Jednocześnie kontynuowana jest procedura
przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy
etapów: IB, II i III budowy kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Grabownie Małym” – operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

PRZEBUDOWA DROGI W GOSZCZU
Dokonano 29.11. br. końcowego odbioru
robót, mających na celu przebudowę drogi
gminnej - ulicy Leśnej w Goszczu. W efekcie uzyskano odcinek drogi o długości 1,088
km. Firma Gembiak-Mikstacki Sp. J. prace
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te wykonała za kwotę 440 764,13 zł, z czego 226 170,00 zł stanowiło dofinansowanie
z budżetu Województwa Dolnośląskiego
z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych i Leśnych.
NOWY DACH W ŁAZISKU
W połowie listopada zakończono prace,
w zakresie których wykonano m. in.: rozbiórkę pokrycia dachowego, foliowanie, wymianę łacenia dachu pod pokrycie dachówką,
wymianę desek, uzupełnienie blachą rynien,
uzupełnienie rur spustowych, uzupełnienie
kolanek i załamań z blachy, ułożenie dachówki ceramicznej i uzupełnienie obróbek
blacharskich. Koszt prac to kwota 44 500 zł,
z czego 4 528 zł – w ramach puli z funduszu
sołeckiego. Wykonawcą robót był Zakład
Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Andrzej
Chmura z Twardogóry.

ŚWIETLICA W DROGOSZOWICACH
Zakończono I etap przebudowy budynku na
świetlicę środowiskową w Drogoszowicach.
Celem była adaptacja pomieszczeń po dawnym sklepie spożywczym – na świetlicę wiejską. W nowej funkcjonalności uwzględnione
zostały elementy konieczne do udostępnienia budynku dla osób niepełnosprawnych
lub o ograniczonej zdolności poruszania się
– poprzez dobudowę zewnętrznej pochylni.
Dodatkowo wykonano roboty remontowe
i wykończeniowe, w tym wydzielenie toalety oraz aneksu kuchennego. Sala główna
rekreacyjna pomieści do 30 osób. Osoby
korzystające z pomieszczeń świetlicy będą

Projekt współﬁnansowany ze środków Budżetu
Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy
„Odnowa Wsi Dolnośląskiej”
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tam przebywały w trakcie organizowanych imprez okolicznościowych, spotkań,
czy narad. Obiekt wyposażono w media:
w instalację wodociągową, kanalizacyjną,
grzewczo-elektryczną wentylację wspomaganą mechanicznie, instalację elektryczną
i niskoprądową. Zaprojektowane ponadto
zostało zagospodarowanie terenu, dojście
i dojazd do budynku. Część tych prac zostanie wykonana w ramach kolejnego etapu
inwestycji. Zadanie, którego całkowity koszt
opiewa na 89 000 zł jest współfinansowane
w wysokości: 25 000 zł - ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach
inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” oraz
10 183,14 zł - z funduszu sołeckiego. Prace wykonał Zakład Remontowo-Budowlany
Bogdana Jaroszewskiego z Bierutowa.
BUDOWA PARKINGU, WYKONANIE
CHODNIKA I NAKŁADKI BITUMICZNEJ
(UL. LEŚNA, UL. TRZEBNICKA)
Rozpoczęły się czynności, związane
z końcowym odbiorem prac, które za kwotę 909 372,70 zł. wykonała firma Gembiak-Mikstacki Sp. J. Przedmiotem zamówienia
było: wybudowanie 39 miejsc parkingowych
dla samochodów osobowych (w tym dwa
stanowiska dla samochodów osobowych
osób niepełnosprawnych) wraz z przebudową wjazdów i chodników, jezdniami manewrowymi oraz niezbędną infrastrukturą
techniczną (w tym oznakowanie), a także
remont nawierzchni bitumicznej. Inwestycja
objęta jest dofinansowaniem w wysokości
170 000 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Oleśnicy.
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bioru prac dokonano 7.12. br. Łączny koszt
prac tj. 601 863,06 zł sfinansowano ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego,
połowę tej kwoty – na mocy porozumienia
„Przebudowa nawierzchni bitumicznej wokół Placu Piastów w miejscowości Twardogóra oraz zakup infokiosku” - podz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei - sfinandziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju
suje Gmina Twardogóra. Wykonano: wymiaObszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
nę nawierzchni jezdni, regulację infrastruktuPRZEBUDOWA PLACU PIASTÓW
zana i prowadzona jednocześnie z przebu- ry, a także przebudowę wpustów ulicznych
Zakończono i odebrano 7.12.2018 r. prace, dową nawierzchni bitumicznej wokół Placu z przykanalikami oraz nowe oznakowanie
których wykonawcą była firma Gembiak- Piastów w Twardogórze. Zakończenia i od- poziome i oznakowanie pionowe.
-Mikstacki Sp. J. z Krotoszyna. Dokonano wymiany nawierzchni jezdni,
regulacji infrastruktury, a także przebudowy wpustów ulicznych z przykanalikami oraz nowe oznakowanie
poziome i oznakowanie pionowe.
Wartość prac to kwota 447 739,09
zł, z czego dofinansowanie wyniosło
266 164 zł.
REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI
- „SKWER JANA PAWŁA II”
Inwestycja technologicznie zwią-

Koncert Bożonarodzeniowy

►

9 grudnia br. po raz 16 odbył się tradycyjny Koncert Bożonarodzeniowy –
w tym roku organizowany już nie przez
Gimnazjum nr 1, lecz przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana Pawła II. Wśród licznie
zgromadzonej publiczności obecne były władze samorządowe: Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra Paweł Czuliński, zastępca burmistrza Ryszard Gąsior, przewodniczący Rady
Miejskiej Mieczysław Kowalski oraz radny
powiatowy Alojzy Kulig, a także proboszcz
twardogórskiej parafii ksiądz Krzysztof Bucyk.
Na świątecznie udekorowanej scenie odbyły

się występy: uczniów klas młodszych, śpiewających kolędy i pastorałki, dzieci i rodziców
- odgrywających tematyczne scenki świąteczne, popisy wokalne i instrumentalne, a także
uczniów klasy sportowej – w układach tańca
nowoczesnego i układach akrobatycznych.
Chór szkolny wykonał piosenki: „ To cała prawda” i „ Opłatek”. Wszystkie występy nagrodzone były przez publiczność gromkimi brawami.
W czasie występów czynna była kawiarenka,
oferująca kawę, herbatę, pyszne ciasta i pierniki. Sponsorami poczęstunku była Rada Rodziców, natomiast Samorząd Uczniowski zajął

się przygotowaniem i obsługą tego kulinarnego zakątka. Jedną z atrakcji koncertu była wizyta „świętego Mikołaja”, który złożył życzenia
i przyniósł cukierki. Coroczną tradycją stał się
konkurs, podczas którego przewodnicząca
Rady Rodziców Izabela Szydełko przeprowadziła losowanie upominków. Przygotowanie
i realizację koncertu to zasługa Rady Rodziców, nauczycieli i uczniów. Organizatorzy
dziękują ofiarodawcom za wszystkie prezenty
i fanty, czyli rzeczowe „dary losu”. Dzięki nim
koncert zyskał nie tylko wymiar duchowy, ale
też materialny.
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Przypominamy iż zgodnie z przyjętymi przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r.
uchwałami antysmogowymi dla Dolnego
Śląska, w tym: uchwałą nr XLI/1407/17 w

sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem
Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego
z 2017r., poz. 5155) od 1 lipca 2018 r. zakazuje się stosowania określonych paliw
oraz instalacji grzewczych.

ZAKAZ STOSOWANIA PALIW
`` WĘGLA BRUNATNEGO oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem. Węgiel brunatny ma niską wartość opałową,
a podczas spalania emituje duże ilości
zanieczyszczeń.
`` MUŁÓW I FLOTOKONCENTRATÓW węglowych oraz mieszanek produkowanych
z ich wykorzystaniem. Muły i floty zawierają dużą ilość wody, która uszkadza urzą-

dzenia i kominy.
`` WĘGLA KAMIENNEGO W POSTACI
MIAŁU, o uziarnieniu poniżej 3 mm. Spalanie miału powinno odbywać się tylko
w zaawansowanych instalacjach przemysłowych z nowoczesnym systemem odpylania.
`` BIOMASY stałej (drewna) O WILGOTNOŚCI W STANIE ROBOCZYM POWYŻEJ

20%. Spalać można tylko drewno suche
– sezonowane najlepiej przez minimum
2 lata. Spalanie wilgotnego drewna prowadzi do dużych emisji silnie rakotwórczego
benzo-a-pirenu i bardzo szkodliwych pyłów. Ponadto sadza, w połączeniu z wilgocią z drewna może prowadzić do samozapłonu komina.

ZAKAZ STOSOWANIA
INSTALACJI GRZEWCZYCH
OD 1 LIPCA 2018 R.
`` Nowo uruchamiane kotły muszą spełniać
wymagania ekoprojektu* odnośnie emisji
cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego.
`` Nowo uruchamiane kominki muszą spełniać wymagania emisyjne dla cząstek
stałych (pyłu) określone w ekoprojekcie*.
Jednocześnie dopuszcza się stosowanie

elektrofiltrów zapewniających redukcję
emisji pyłu do wartości określonych w
ekoprojekcie*.
OD 1 LIPCA 2024 R.
`` Obowiązywać zacznie zakaz użytkowania
„kopciuchów” – czyli instalacji na paliwa
stałe, które nie spełniają minimum 3 klasy*.
OD 1 LIPCA 2028 R.
`` Zakaz użytkowania instalacji na paliwa sta-

łe, które nie spełniają minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3
i 4* - czyli węglem i drewnem palimy tylko
w instalacjach minimum 5 klasy.
*o normach, ekoprojekcie oraz szczegółach
uchwały antysmogowej można dowiedzieć
się na stronie internetowej irt.wroc.pl

ZA NIEPRZESTRZEGANIE UCHWAŁY GROZI GRZYWNA DO 5 000 ZŁ. WARTO TEŻ PAMIĘTAĆ,
ŻE UTRUDNIANIE KONTROLI PODLEGA KARZE POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO 3 LAT.
Jeżeli musisz używać węgla lub drewna do
ogrzewania, kupuj tylko paliwa dobrej jakości. Pomyśl o termoizolacji, tj. ociepleniu
domu, wymianie okien – wówczas będziesz
potrzebował mniej energii. Ważne – należy
zrobić to przed wymianą pieca!
Podstawową przyczyną zanieczyszczenia
powietrza są domowe piece, kotły i kominki,
w których spalamy głównie węgiel i drewno.
Niestety czasami w piecach lądują również

śmieci (mimo, że obowiązuje całkowity zakaz
ich spalania w domowych paleniskach). Podczas ich spalania do powietrza wydostają
się ekstremalnie niebezpieczne substancje,
które wszyscy wdychamy. Wiele z nich trafia
też do gleby i wody, skąd wraz z żywnością
dostają się do naszego organizmu.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem
m.in.:
`` powoduje podrażnienia oczu, nosa, gar-

CHCESZ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ PIECA?
TERAZ MASZ TAKĄ MOŻLIWOŚĆ!
W zależności od programu dofinansowanie może dotyczyć
podłączenia do sieci ciepłowniczej, ogrzewania gazowego,
elektrycznego, olejowego lub nowoczesnego automatycznego
kotła na węgiel, drewno lub pelet. W przypadku instalacji kotła na paliwo stałe, musi on spełniać wymagania ekoprojektu
w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.
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dła, zapalenia zatok, co z kolei ułatwia powstawanie alergii;
`` może prowadzić do rozwoju groźnej i nieuleczalnej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
`` prowadzi do zaostrzenia ataków astmy;
`` sprzyja powstawaniu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca
i niedotlenienia mózgu (może to prowadzić
do zawałów serca i udarów mózgu).

Programy z których możesz starać się o dofinansowanie to:
• Program ograniczenia niskiej emisji (PONE);
• Program Czyste Powietrze
• Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO)
Więcej informacji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra,
pokój nr 3, pod numerem telefonu 71 3992238 lub 39 i na stronie
internetowej Gminy www.twardogora.pl

Zdalny system odczytów wodomierzy

►

Informatyzacja przedsiębiorstw wod-kan jest wszechobecna. Wdrażanie
usprawnień za pośrednictwem nowych technologii przynosi obustronne
korzyści – zarówno dla odbiorców usług jak
i dla przedsiębiorstw. Idąc z duchem czasu
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Twardogórze podjął decyzję o wprowadzaniu systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy. Na początku listopada 2018 roku ZGK
Sp. z o. o. w Twardogórze opublikował na swojej stronie internetowej zapytanie ofertowe ws.
zakupu nakładek radiowych do odczytów wodomierzy. W drodze postępowania podpisano
umowę i przystąpiono do pierwszego etapu
wprowadzania systemu. Zakłada on objęcie
miejscowości zasilanych w wodę z SUW’u
Chełstów, czyli: Chełstów, Chełstówek, Gola
Wielka, Drogoszowice, Sosnówka. Eksploatacja systemu zdalnego odczytu wodomierzy to:
- komfort i prywatność odbiorcy usług,
- możliwość odczytu wskazań wodomierza
w miejscach utrudnionego dostępu czy też

podczas nieobecności użytkownika,
- ograniczenie możliwości wystąpienia pomyłki podczas odczytu,
- szybki odczyt wodomierza.
System zdalnego odczytu wyposażony jest
w zaawansowaną sygnalizację stanów alarmowych, tj. precyzyjnie wskazuje awaryjność
wodomierza oraz skutecznie uniemożliwia
kradzież wody.
Należy podkreślić, że montaż nakładek radiowych odbywać się będzie bez ingerencji
w istniejącą wewnętrzną instalację wodociągową. Jedynym obowiązkiem ze strony odbiorcy usług jest udostępnienie miejsca gdzie
zlokalizowano wodomierz, co odgórnie wynika z art. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.). Niniejszy artykuł mówi o prawach osób reprezentujących
przedsiębiorstwo do:
- zainstalowania lub demontażu wodomierza
głównego,

- przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach
czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań
oraz dokonania badań i pomiarów,
- przeprowadzeniu przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez przedsiębiorstwo,
- sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci,
- odcięcia przyłącza wodociągowego lub
przyłącza kanalizacyjnego lub założenia
plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczenie wody do lokalu,
- usunięcia awarii przyłącza wodociągowego
lub przyłącza kanalizacyjnego będącego własnością Przedsiębiorstwa.

Przepełnione pojemniki

►

Do Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Twardogórze wpływa wiele skarg (najczęściej od mieszkańców
z zabudowy wielorodzinnej) dotyczących przepełnionych pojemników na odpady zmieszane czy segregowane, braku
ich opróżniania, nadmiaru odpadów leżących również poza pojemnikami. Jednakże
zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
z późn. zm.) to właściciele nieruchomości
mają obowiązek wyposażyć nieruchomość
w odpowiednią ilość koszy służących do
zbierania odpadów komunalnych oraz

utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym. A więc za wszelkie problemy
dotyczące odpadów leżących poza pojemnikami, braku lub zniszczonych pojemników odpowiada właściciel nieruchomości.
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Twardogórze jako odbiorca odpadów
z terenu miasta i gminy Twardogóra ma
obowiązek wywieźć odpady zgodnie z harmonogramem i nie jest odpowiedzialny za
przepełnienie pojemników w szybszym terminie niż planowany wywóz. Harmonogram
dostępny jest w siedzibie ZGK Sp. z o.o.
w Twardogórze przy ulicy Wrocławskiej 15,

w Urzędzie Miasta i Gminy Twardogóra przy
ulicy Ratuszowej 14, na stronie internetowej
www.zgk.twardogora.pl. Stąd też w budynkach, w których występują w/w problemy
należy zastanowić się nad wyposażeniem
nieruchomości w dodatkowe pojemniki.
W przypadku braku miejsca warto pomyśleć nad zmianą pojemników na większą (ze
110/120 l na 240/1100 l). Jedną z przyczyn
zbyt szybkiego zapełniania pojemników na
odpady segregowane jest wyrzucanie niezgniecionych butelek, puszek, kartonów itp.
(zgnieciona butelka zajmuje 80% mniej miejsca). Powyższy problem prosimy zgłaszać
do zarządcy nieruchomości.

Granty dla przedsiębiorców

►

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp.
z o.o. z informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie grantu
w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy” realizowanym w partnerstwie
z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową
w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP i podniesienie ich
pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie
wsparcia w postaci grantów. O grant mogą
ubiegać się przedsiębiorcy, którzy posiadają:
status mikro, małego lub średniego przedsię-

biorcy oraz co najmniej zakład lub oddział na
terenie naszej Gminy. Warunki udzielenia
grantu:
• maksymalna kwota grantu – 25 500,00 zł,
• maksymalny poziom dofinansowania –
85 % kosztów kwalifikowanych,
• forma wsparcia – refundacja faktycznie poniesionych kosztów na Usługę Doradczą,
• wykonawca Usługi Doradczej - Instytucja
Otoczenia Biznesu.
Obszary, których może dotyczyć usługa doradcza:
• wykorzystywanie zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie,

• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw,
• rozwój produktów i usług, jakie oferuje
MSP lub pomoc w opracowaniu nowych
produktów,
• budowanie relacji z klientami, zarządzanie
relacjami,
• rozwój/wsparcie sprzedaży na terenie Polski.
Szczegółowych informacji odnośnie projektu
udziela Biuro Projektów: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław, tel. 534 699 663,
e-mail: granty@dfg.pl. Informacje dotyczące
naboru oraz dokumentacja znajdują się na
stronie: dfg.pl/dolina-baryczy-nabor-ii
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►

Gminne obchody stulecia odzyskania
niepodległości przez Polskę 11 listopada br. rozpoczęły się w Bazylice
Mniejszej mszą św. koncelebrowaną w intencji Ojczyzny i Mieszkańców Gminy
Twardogóra. Oprócz licznie zgromadzonych
wiernych, uczestniczyli w niej przedstawiciele
władz samorządowych gminy - starej i nowej kadencji. Wyjątkowy charakter tej mszy
św. odzwierciedliła również religijno-patriotyczna homilia, wygłoszona przez głównego
celebransa - proboszcza Parafii Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych w Twardogórze ks.
Krzysztofa Bucyka. Podniosły nastrój podkreśliła też oprawa muzyczna w wykonaniu Roberta Orlikowskiego (organy) i Chóru Rapsodia oraz obecność pocztów sztandarowych:
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
w Twardogórze, Gimnazjum nr 1 im. Polskich
Olimpijczyków w Twardogórze, Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze, Ochotniczej Straży Pożarnej w Domasławicach, Ochotniczej

Straży Pożarnej w Twardogórze, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Grabownie Wielkim, Koła
Łowieckiego Tropowiec oraz NSZZ Solidarność Ziemi Twardogórskiej. Bezpośrednio po
mszy św. (jeszcze w bazylice) rozpoczęło się
wspólne – z Chórem „Rapsodia” - śpiewanie
pieśni patriotycznych. Następnie – po przemarszu do Rynku i wysłuchaniu tam hejnału
Twardogóry, odegranego przez trębacza Tadeusza Nestorowicza – nastąpiło odsłonięcie
zlokalizowanej na budynku twardogórskiego
Ratusza pamiątkowej tablicy o treści:
WDZIĘCZNI ZA BEZCENNY DAR
WOLNEJ OJCZYZNY W SETNĄ
ROCZNICĘ ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
I W 725 ROCZNICĘ NADANIA PRAW
MIEJSKICH TWARDOGÓRZE
– MIESZKAŃCY.
Uroczystego aktu odsłonięcia dokonali wspólnie: burmistrz Zbigniew Potyrała, burmistrz-elekt Paweł Czuliński, przewodniczący Rady
Miejskiej Witold Szydełko z wiceprzewodni-

Zaśpiewały chóry

Wypełnij ankietę

►

►

23 września w twardogórskiej
bazylice wystąpiły: parafialny
Chór Rapsodia oraz oleśnicki
Chór Kameralny Appassionata.
Twardogórska Rapsodia pod batutą Heleny Piotrowskiej i oleśnicka
Appassionata dyrygowana przez
Annę Białek (w zastępstwie Edyty
Szostak - Kirzyc) zaśpiewały pieśni o tematyce maryjnej. Koncert
pt. „Obudź mnie do wiary Matko”
odbył się z okazji 23. rocznicy koronacji cudownej Figury Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych.
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czącym Rady Miejskiej Andrzejem Obiegło
oraz zastępca burmistrza Ryszard Gąsior.
W krótkim wystąpieniu burmistrz Zbigniew
Potyrała przypomniał m. in. o drodze do niepodległości Polski i o poniesionych ofiarach,
oddając hołd poległym za niepodległość.
Żegnając się - jako burmistrz - z mieszkańcami naszej gminy, życzył nowo wybranym
władzom samorządowym sukcesów – dla
dobra mieszkańców. Po poświęceniu tablicy przez ks. proboszcza Krzysztofa Bucyka,
złożone zostały pod nią wiązanki kwiatów –
od władz samorządowych, szkół, organizacji
i związków. Oczekiwanie na godzinę 12 wypełniła kontynuacja wspólnego śpiewania
pieśni patriotycznych, przy akompaniamencie Roberta Orlikowskiego. Punktualnie
w południe rozpoczęto wspólne odśpiewanie
czterech zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego” –
w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”. Dla licznie zgromadzonych
uczestników uroczystości przygotowano ciepły poczęstunek – „wojskową” grochówkę.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” zwraca się z prośbą
do osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o wypełnienie krótkiej
ankiety dot. możliwości uzyskania wsparcia
do 25 tys. zł bez konieczności tworzenia
miejsc pracy. Wypełnienie ankiety zajmie
kilka chwil, a wnioski z badania pozwolą na
dokonanie ewentualnych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego dla Doliny Baryczy
i ogłoszenie dodatkowych naborów w przedmiotowym zakresie. Ankieta jest dostępna
na stronie twardogora.pl.
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Medale od Prezydenta

►

3 października w Świetlicy Wielofunkcyjnej w Moszycach Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała
wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie. Wśród odznaczonych
znalazło się osiem par: Lidia i Józef Chrzan
(50 lat), Jadwiga i Lucjan Kacprzykowscy
(51 lat), Elżbieta i Zenon Kozłowscy (50 lat),

Danuta i Stanisław Lis (50 lat), Kazimiera
i Józef Malczyszyn (50 lat), Maria i Stanisław
Sikora (50 lat), Regina i Czesław Tadeusiak
(50 lat), Maria i Stanisław Żerebeccy (50 lat).
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat
w jednym związku małżeńskim. Jubilaci zainteresowani otrzymaniem takiego medalu powinni zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego.

Wymiana pieców - 70% dofinansowania z UE

►

Gmina Twardogóra (wraz z gminami
z terenu Obszaru Strategicznej Interwencji Doliny Baryczy) przystąpiła
do przygotowania wspólnego wniosku
o dotację ze środków Unii Europejskiej
na wymianę kotłów opalanych paliwem
stałym (np. koks, węgiel, ekogorszek) na
źródła ciepła bardziej przyjazne środowisku. W ramach projektu możliwe będzie
dofinansowanie modernizacji systemów
grzewczych w budynkach jednorodzinnych
oraz lokalach mieszkalnych w budynkach
wielorodzinnych. Przewidywana wielkość
pojedynczej dotacji to maksymalnie 20 tys.
zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł
dla mieszkania w budynku wielorodzinnym
(wartości mogą ulec zmianie) nie więcej
jednak niż 70% wydatków poniesionych na
inwestycję. Prosimy o zgłaszanie wstępnej
deklaracji udziału w projekcie, co pozwoli
na przygotowanie wniosku dla Gminy o dotację. Bez wstępnych deklaracji mieszkań-

ców złożenie wniosku o dofinansowanie
nie będzie możliwe. Deklarację udziału
w projekcie można wypełnić na stronie gminatwardogora.badanie.net lub
w złożyć wersję papierową - na formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie
twardogora.pl. Aby móc złożyć deklarację za pośrednictwem internetu należy
uzyskać hasło, które udostępnią pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra: tel.
71 399 22 38, nieruchomosci@twardogora.pl oraz tel. 71 399 22 39, srodowisko@
twardogora.pl. Formularz w wersji papierowej dostępny jest w Urzędzie Miasta
i Gminy Twardogóra, ul. Ratuszowa 14,
pokój nr 3. Deklarację udziału w projekcie
można składać do 04.01.2019 r. Złożenie
deklaracji nie gwarantuje uzyskania dotacji. Przed wypełnieniem zgłoszenia uprzejmie prosimy o zapoznanie się z instrukcjami wypełniania. Dodatkowe pytania:
tel. 71 399 22 38, 71 399 22 39.

Gała Meble Sp. z o.o. w rankingu Forbes'a

►

Jedną z najwyższych lokat w pionierskim rankingu prestiżowego miesięcznika „Forbes” najdynamiczniej rozwijających się firm rodzinnych – zajęło
twardogórskie przedsiębiorstwo Gała
Meble Sp. z o.o. Wśród 100 najlepiej ocenionych firm rodzinnych w Polsce, o przychodach powyżej 100 mln zł, spółka ta z dynamiką sprzedaży 2016/2015 na poziomie 47,11% - znalazła się na VI miejscu. Gała
Meble Sp. z o.o. to firma posiadająca 100%
polskiego kapitału. Firma działa od ponad
trzydziestu lat. Obecnie posiada pięć zakładów produkcyjnych, z czego trzy mieszczą

się w Twardogórze. Małe rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniające kilka osób przekształciło się w fabrykę mebli z nowoczesnym parkiem maszynowym, który stawia
ich w czołówce polskich producentów mebli.
„Forbes” to największy i najbardziej znaczący na polskim rynku opiniotwórczy magazyn
społeczno-ekonomiczny, będący ważnym
ogniwem globalnej sieci zagranicznych edycji amerykańskiego magazynu, szczycącego
się stuletnią tradycją. Polska edycja magazynu „Forbes” koncentruje się na rodzimej
przedsiębiorczości, ale w wyraźnym kontekście trendów światowych.

Podsumowanie
Dni Karpia

►

W piątek 7 grudnia br. w Kreatywnym
Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu
odbyła się konferencja podsumowująca tegoroczną edycję Dni Karpia w Dolinie Baryczy 2018. Zorganizowana została
przez Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" - koordynatora cyklu wydarzeń
odbywających się od września do listopada
br. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele
samorządów, wchodzących w skład stowarzyszenia, partnerzy w promocji, organizatorzy imprez, sponsorzy i osoby, które w różny
sposób biorą udział i wspierają wydarzenia
odbywające się w ramach Dni Karpia. Gmina Twardogóra otrzymała podziękowania
za organizację wydarzeń, za współpracę
i wsparcie promocji regionu oraz pomoc
w dystrybucji nagród związanych z poszczególnymi imprezami. Podziękowania zostały
skierowane ponadto do: Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Twardogórze (za współorganizację festynu rodzinnego „Taaaka
Ryba”), Biblioteki Publicznej im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze (za organizacje konkursu fotograficznego) oraz Gospodarstwa
Rolnego Jerzego Kabacińskiego z Drogoszowic - organizatora zawodów wędkarskich.
Przez cały czas trwania konferencji goście
mieli możliwość degustacji potraw przygotowanych przez restauracje i producentów
z Doliny Baryczy, a także okazję uczestnictwa
w pokazie live cooking. Niezwykłą oprawę
muzyczną zapewniła Milicka Orkiestra Dęta.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom

►

Prowadzisz działalność usługową na terenie Dolnośląskiej Krainy Rowerowej?
Twoimi gośćmi często są rowerzyści?
A może mogliby być, ale nie przyjeżdżają?
Jeśli spełniasz kryteria przyjazności dla rowerzystów, możesz ubiegać się o członkostwo
w sieci wzajemnej promocji. Zapraszamy
do zapoznania się z informacjami na temat
składania wniosków o przyznanie certyfikatu
"Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" - szczegóły na
stronie dolnoslaskakrainarowerowa.pl.
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY IM. WŁ. STANISŁAWA REYMONTA W TWARDOGÓRZE

►

28 listopada br. w sali teatralnej zabytkowego zespołu pałacowego w Goszczu odbył się koncert "Polska słowem, pieśnią
i tańcem bogata”. Koncert został zorganizowany przez pracowników twardogórskiej
biblioteki - z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Widzowie wysłuchali pieśni patriotycznych oraz utworów
z Listy 44. tekstów Antologii Niepodległości
oraz obejrzeli tańce ludowe - w wykonaniu zespołów folklorystycznych: Czerwona
Kalina, Skorynianki i Wodniczanki. Swoje
umiejętności recytatorskie, wokalne i instrumentalne zaprezentowali: Henryk Jankowski, Mieczysław Franc, Andrzej Szczepaniak
i Wojciech Żerebecki. Miłą niespodzianką był
również występ najmłodszej grupy tanecznej
– Czarne Jagódki.
W czwartek 22 listopada odbył się XXVII
Gminny Konkurs Poezji Śpiewanej.
Konkurs ten objęty był honorowym pa-

►
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tronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Jury w składzie: Mieczysław Franc,
Henryk Jankowski, Urszula Konopko i Paweł
Szumacher przyznało w trzech kategoriach
wiekowych nagrody i wyróżnienia.
klasy V-VI: 1. Nikola Kondziela, 2. Tomasz Skawski, 3. ex-aequo: Hanna Nowak i Lena Łozińska, wyróżnienie: Nikola
Błasiak; klasy VII-VIII i klasa III gimnazjum: 1. Milena Gawin, 2. Kamila Bilska, 3. Nikola Pietrzak, 4. Marta Bagińska,
wyróżnienie: Hanna Niwa; szkoła średnia: 1. Klaudia
Trzcińska, 2. Emilia Sinica, wyróżnienie: Julia Pyc

►

15 listopada odbył się XXVII Gminny Konkurs Recytatorski młodzieży szkolnej.
Do konkursu zgłoszono 38 recytatorów
ze wszystkich szkół, działających na terenie gminy. Konkurs swoim patronatem objął
oraz ufundował pierwsze nagrody - Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra. Laureaci
i uczestnicy konkursu odbierali nagrody
książkowe i pamiątkowe dyplomy z rąk
członków jury: Urszuli Konopko, Krystyny
Wojtkiewicz i Pawła Szumachera.
klasy V-VI: 1. Paweł Froniewski,
2. Hanna Nowa, 3. Hanna Janas, 4. ex-aequo: Bartosz Włodarczyk i Hanna
Wójcik, wyróżnienia: Bartosz Cierpka,
Oliwia Dudycz, Zofia Kowalska, Aleksandra Kral; klasy VII-VIII i klasa III
gimnazjum: 1. Milena Gawin, 2. Natalia
Głąbicka, 3. ex-aequo: Katarzyna Orlikowska i Amelia Antonowicz, wyróżnienia: Kamila Bilska, Hanna Niwa, Alicja
Ciosek, Mateusz Misiarz (SP w Goszczu); szkoła średnia: 1. Julia Bajsarowicz, 2. Alicja Brodziuch, 3. ex-aequo:
Katarzyna Palma i Emilia Sinica, wyróżnienia: Agata Różańska i Adrian Nowak
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►

Finał konkursu fotograficznego „Kolorowy Szlak Karpia po Dolinie Baryczy” odbył się 5 listopada. Konkurs
był wydarzeniem edukacyjnym Dni Karpia
2018. Ogłoszony w maju konkurs skłonił
20 mieszkańców gminy Twardogóra do
podróżowania po Dolinie Baryczy i fotografowania figur tej ryby, znajdujących się
na Kolorowym Szlaku. Twardogórzanie
sfotografowali 20 spośród 30 znajdujących
się na szlaku figur. Komisja konkursowa
w składzie: Anna Pawlak, Patryk Rybka
i Marcin Wrześniacki obradowała 19 listopada br. Oprócz pamiątkowych dyplomów
i nagród książkowych laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali torby pełne gadżetów Dni Karpia 2018 ufundowane przez
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny
Baryczy”. Pozostali uczestnicy spotkania
mieli też szansę na wylosowanie gadżetów związanych z Doliną Baryczy, biorąc
udział w loterii „Szczęśliwy karp”, w której
losy „mieszane karpiem” wyciągali najmłodsi uczestnicy imprezy. Po raz pierwszy impreza organizowana przez bibliotekę
w ramach Dni Karpia była biletowana. Wszyscy uczestnicy spotkania odebrali BONY
uprawniające do „wystawienia cenzurki”
bibliotecznej imprezie i odbioru gadżetu Dni
Karpia 2018. Po wykonaniu pamiątkowej
fotografii wszyscy obejrzeli jeszcze jedną
wystawę fotograficzną goszczącą w tych

dniach w budynku biblioteki „Cuda polskiej
przyrody” Romana Okrutnika.
kategoria dzieci: 1. Magdalena Pietrzykowska; kategoria młodzież: 1. Oliwia Dudycz, wyróżnienie: Zuzanna
Pietrzykowska; kategoria dorośli: 1. Tadeusz Ostrowicz,
2. Aleksandra i Emanuel Kęska, 3. Henryk Jański, wyróżnienia: Bożena Hołubka, Barbara Dwornikowska, Małgorzata Kozłowska, Czesława Bogusławska

►

Finał IV Twardogórskiego Wielkiego
Dyktanda odbył się 25 października.
Konkurs objęty był patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra. Do
udziału w konkursie, który odbył się 9 października w Świetlicy Środowiskowej w Moszycach, zgłoszono 66 uczestników. Teksty
dotyczące Twardogóry i okolic - w związku
z przypadającą w tym roku rocznicą 725-lecia nadania naszemu miastu praw miejskich
- dyktowały polonistki: Urszula Konopko
i Krystyna Wojtkiewicz. Komisja konkurso-

wa w składzie: Aleksandra Dwornikowska,
Marta Faraniec, Anna Rydzyk i Dorota Śliwak przyznała nagrody.
klasy V-VI: Twardogórski Mistrz Ortografii - Wiktoria Ciesielska, 1. Wicemistrz - Bartosz Filipiak, 2. Wicemistrz - Mateusz Jaroszewski; klasy VII-VIII i klasa III gimnazjum:
Twardogórski Mistrz Ortografii - Julia Wójcik, 1. Wicemistrz
- Julia Durman, 2. Wicemistrz - Antonina Garwolińska;
szkoła średnia: Twardogórski Mistrz Ortografii - Wiktoria
Majerczak, 1. Wicemistrz - Katarzyna Palma, 2. Wicemistrz
- Oliwia Mielnik; dorośli: Twardogórski Mistrz Ortografii Grzegorz Sulimka, 1. Wicemistrz - Marzena Czerniawska,
2. Wicemistrz - Agnieszka Sobczyk

►

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze włącza się do ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek” zainicjowanej przez Instytut Książki.
Wyjątkowe Wyprawki Czytelnicze otrzymają
nie tylko rodzice nowo narodzonych dzieci
w szpitalach, ale także trzylatki, które odwie-

dzą biblioteki biorące udział w akcji. Każdy
trzylatek, który przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w
niej: książkę „Pierwsze wiersze dla…”, czyli
zbiór wierszy dla dzieci autorstwa wybitnych
polskich poetów, pięknie zilustrowany przez
Ewę Kozyrę-Pawlak i Pawła Pawlaka, broszurę dla rodziców „Książką połączeni, czyli
o roli czytania w życiu dziecka”, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania oraz Kartę Małego Czytelnika do zbierania naklejek. Za każdą wizytę w bibliotece
zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały
Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Bliższe informacje na
temat akcji dostępne są na stronie Biblioteki.

FESTYN RODZINNY "TAAAKA RYBA"

►

30 września odbył się gminny Festyn
Rodzinny "Taaaka Ryba", w ramach
tegorocznych Dni Karpia. Twardogórski Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz
Gmina Twardogóra – we współpracy z milickim Stowarzyszeniem "Partnerstwo dla Doliny
Baryczy" zadbali, by ta tradycyjna już impreza była atrakcyjną propozycją na spędzenie
czasu w gronie rodziny lub znajomych. Festyn
rozpoczęły przedpołudniowe zawody wędkarskie - w kategorii juniorów (5-13 lat) oraz
w kategorii "dorośli" (od 14 lat). Wyniki zawodów wędkarskich będą dostępne wkrótce na
stronie PZW. Od godziny 14 dostępne były dla
dzieci dmuchańce i urządzenia z lokalnego
placu zabaw, a ponadto – po raz pierwszy konkursy i zabawy edukacyjne dla dzieci w ramach cyklu „Bezpieczny Powiat”. Tę integralną
część goszczańskiego festynu „Taaaka ryba”
przygotowali i prowadzili pracownicy Służb Ratowniczych z Oleśnicy, Służby Więziennej, Ge-

neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu, Państwowej Straży
Pożarnej, Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i twardogórskiego GOSiRu. Sporym
zainteresowaniem (nie tylko dzieci) cieszyły
się takie atrakcje jak: pokaz wyposażenia
i sprzętu służbowego Inspekcji Transportu Drogowego, prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego, pokaz i prezentacja sprzętu Interwencyjnej Grupy Więziennej, ćwiczenia i instruktaż
z ratownictwa medycznego z udziałem oleśnickich służb ratowniczych, a także zabawy
edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Można było też oznakować swój
rower. Wyłącznie dla dorosłych przeznaczony
był z kolei symulator zderzenia czołowego.
Osiąga prędkość do ok. 10 km/h. Symulator
zderzeń uświadamia jak ważne jest zapinanie
pasów podczas jazdy samochodem, o czym
można było się przekonać (dosłownie) na
własnej skórze. Każde dziecko, a także każdy

dorosły aktywny uczestnik zabawy, pokazu,
czy symulacji – w ramach akcji „Bezpieczny
Powiat” – otrzymywał tematyczne gadżety:
nalepki, ulotki, broszury, kolorowanki, gry,
mapy drogowe, odblaski, szelki odblaskowe
itp. Inni zwolennicy aktywnego udziału w goszczańskiej imprezie dotarli na miejsce pieszo –
w ramach zorganizowanego rajdu nordic walking na trasie Twardogóra - Goszcz. Po godzinie 15 na scenie pojawił się twardogórski zespół Viet-Cong, prezentując standardy muzyki
pop, głównie lat 80. Potem publiczność była
rozgrzewana do zabawy przez kapelę biesiadną Paka Marcelaka. Przez cały czas można było skosztować i nabyć produkty lokalne
z Doliny Baryczy, w tym: potrawy z karpia, miody i produkty pasieczne, pieczywo regionalne,
oleje smakowe i ziołowe. Finałem imprezy był
występ zespołu MEJK, który swoją sceniczną
energią skutecznie porwał do zabawy uczestników festynu.
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PSZOK zmodernizowany

►

27 września odbyło się uroczyste
otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Prezes
Monika Strzelecka zaprezentowała zebranym - w formie prezentacji multimedialnej
- historię realizacji projektu, a także jego
szczegółową charakterystykę, z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz efektów zakończonych prac i podjętych działań. Całkowita wartość projektu wyniosła
2 240 174,41 zł, kwota uzyskanego dofinansowania to 1 535 384,23 zł. Pozostała
kwota to środki własne Spółki, uzupełnione
środkami w wysokości 675 400,00 zł - z budżetu Gminy Twardogóra.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

►

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12
października br. odbyło się uroczyste spotkanie władz naszej gminy
z nauczycielami, wychowawcami i pracownikami wszystkich placówek oświatowych
i wychowawczych. Przybyli licznie zaproszeni również emerytowani nauczyciele
i wychowawcy. Zebrani wysłuchali koncertu
Stefano Terrazzino – aktywnego w naszym
kraju włoskiego tancerza specjalizującego się
w tańcach latynoamerykańskich, piosenkarza, aktora i prezentera telewizyjnego, trenera
tańca i uczestnika „Tańca z gwiazdami” oraz
programu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Ten

popularny w naszym kraju Sycylijczyk, wraz
z partnerującą mu tanecznie na scenie Pauliną Biernat, a także dwójką instrumentalistów
- bez trudu zdobyli twardogórską publiczność, wykonując standardy muzyki włoskiej.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz
Zbigniew Potyrała życzył wszystkim zdrowia,
wytrwałości w pracy i satysfakcji z dorobku
pedagogicznego, ale także wysokiego prestiżu w społeczeństwie. Następnie wręczył
3 dyrektorom i 11 nauczycielom listy gratulacyjne z nagrodami oraz dwa specjalne wyróżnienia – za zaangażowanie i osiągnięcia
w pracy dydaktyczno–wychowawczej.

Mamo pracuj!

►

Projekt pt.: „Mamo pracuj! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do
3 lat na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub
jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku do
lat 3. Szczegóły na mamoidzdopracy.pl.

PASOWANIE NA UCZNIÓW

►

23 listopada br. w oddziale Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze przy ul. Św. Jadwigi odbyła się
uroczystość pasowania 95 pierwszaków na
ucznia. Czterem klasom pierwszym w tym
uroczystym akcie towarzyszyli rodzice, dyrekcja SP2, a także starsze koleżanki i koledzy oraz goście, wśród których był m. in.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł
Czuliński, Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Kowalski, a także przedstawiciele Rady Rodziców – przewodnicząca
Izabela Szydełko wraz z i zastępcą Jerzym
12

Chrzanem. Po części artystycznej dzieci przystąpiły do uroczystego ślubowania,
a aktu pasowania dokonała dyrektor Dorota
Siemaszko-Babij, w towarzystwie burmistrza
Pawła Czulińskiego, który - gratulując każdemu nowo pasowanemu uczniowi - wręczał
maskotkę, pluszowego misia. Uczniowie
otrzymali ponadto dyplomy, od starszych koleżanek i kolegów – upominki, natomiast od
Rady Rodziców - zestaw gier edukacyjnych.
Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole
Podstawowej w Goszczu odbyło się 22
listopada br. Grono gości zaszczycili: Bur-
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mistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł
Czuliński, Prezes Stowarzyszenia Św. Magdaleny Ryszard Gil oraz Przewodnicząca
Rady Rodziców Anna Sobińska. Najmłodsi
uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki oraz tańczyli w programie przygotowanym przez nauczycielki: Ewę Kałandziak
i Małgorzatę Śniegulską. Pierwszoklasiści
złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie
zostali pasowani na uczniów przez dyrektor
Zofię Jelonek. Na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia dzieci otrzymały dyplomy
i upominki.

Najwcześniej (4 października br.) zostali pasowani na ucznia pierwszoklasiści ze
Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. Na ślubowanie uczniów klasy I przybyli - oprócz rodziców i dziadków – również
zaproszeni goście, m.in. Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Zbigniew Potyrała,
dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta
w Twardogórze Beata Pięta, sołtys Dąbrowy
Dorota Kawałko, a także sołtys Grabowna
Wielkiego, przewodniczący Rady Rodziców
- Andrzej Bednarski. Po części artystycznej
i odśpiewaniu hymnu dzieci powtarzały słowa
ślubowania wypowiadane przez wychowawczynię Ewę Łączewną. Aktu pasowania na
ucznia dokonała dyrektor szkoły Agata Nikolin-Mrowicka. Na pamiątkę tego doniosłego
aktu nowo pasowani uczniowie otrzymali od

burmistrza pamiątkowe dyplomy i maskotki z
datą upamiętniającą 725-lecie nadania praw
miejskich Twardogórze. Dzieci otrzymały
również książeczki SKO i upominki (od gości
i kolegów), a od Rady Rodziców - kuferki edukacyjne. Tego dnia odbyło się również otwarcie odnowionej Biblioteki Szkolnej. Podczas
inauguracji działalności odnowionej biblioteki
można było obejrzeć ekspozycje przygotowane przez bibliotekarki: Jadwigę Woźniak
i Edytę Wychowaniec. Dzięki uczestnictwu
w Projekcie „ŚPIEW - Świetlica Przyjazna
i Edukująca Wieś” szkoła pozyskała fundusze z Fundacji Banku Zachodniego, które zapewniły lepsze warunki do efektywnej nauki
i stworzyły miejsce relaksu i wyciszenia dla
dzieci, a biblioteka wzbogaciła się o wygodne siedziska.
4 grudnia br. w Szkole Podstawowej

w Grabownie Wielkim odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka
na które przybyli zaproszeni goście m.in.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński, zastępca przewodniczącego
Rady Miejskiej Jerzy Chrzan, radny i sołtys
Grabowna Wielkiego oraz Przewodniczący
Rady Rodziców - Andrzej Bednarski. Po
widowiskowej i przejmującej części artystycznej, przygotowanej przez Marzannę
Chrzanowską–Dryzd i Ewelinę Mikołajczyk, uroczystego pasowania dokonała
dyrektor Agata Nikolin – Mrowicka, a okolicznościowe dyplomy wręczył burmistrz
Paweł Czuliński, przekazując jednocześnie
(w prezencie) worki odblaskowe. Upominki
dla wszystkich przedszkolaków przygotowali także pozostali zaproszeni goście,
a także dyrektor Szkoły i koledzy z klas I-III.

13

Z życia Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze

►

Szkoła włączyła się w realizację trzech ogólnopolskich programów edukacyjnych: „Trzymaj formę”, „Żyj smacznie i zdrowo” oraz
„Bieg po zdrowie”. Celem programów jest
zwrócenie szczególnej uwagi na aktualną problematykę z zakresu zdrowego stylu życia. Samorząd Uczniowski, podobnie jak w ubiegłych
latach, prowadzi zbiórkę nakrętek. Zbiórka ma
na celu pomoc Bartkowi, mieszkańcowi naszej
gminy. Uczniowie, rodzice i nauczyciele pomagają schronisku dla zwierząt w Boguszycach
„Przytul Pyska”. Przed zimą uczniowie zebrali
i przekazali karmę i koce dla mieszkających
w ośrodku kotów i psów. W ramach przedświątecznej akcji twardogórskiego Caritasu,
uczestniczono również w zbiórce żywności dla
potrzebujących rodzin z naszej gminy.

22 września w SP2 odbył się piknik ekologiczny „Segregujemy Twardo-Górę odpadów”. Przygotowano występy artystyczne,
konkursy plastyczne i literackie, test wiedzy
na temat segregacji odpadów, konkurencje
sportowe. W zabawie uczestniczyły drużyny
złożone z uczniów i rodziców. W tygodniu poprzedzającym piknik, zorganizowano zbiórkę
zużytych baterii i płyt CD. Uczniowie, którzy
zebrali ich najwięcej, w nagrodę otrzymali statuetki oraz wrzosy.
Społeczność SP2 obchodziła 16. października Dzień Papieski. W uroczystej mszy
św., której oprawę przygotowali katecheci
i młodzież, uczestniczył Poczet Sztandarowy,
a dary w procesji nieśli przedstawiciele
uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie

• oprócz uczestnictwa w grach edukacyjnych, konkurencjach sportowych, wspólnym
grillowaniu śpiewano pieśni patriotyczne
i uczestniczono w pogadance przeprowadzonej przez pracownika naukowego IPN,
Stanisława Kiełba, na temat wydarzeń historycznych prowadzących do 11 listopada
1918 roku,
• w ramach uczestnictwa w projekcie „100
pozdrowień na 100-lecie Niepodległości”
uczniowie przesłali twardogórskie pocztówki z pozdrowieniami do 100 szkół z całej Polski,
• powstały gazetki klasowe i dekoracje, eksponujące symbole narodowe, w ramach
edukacji patriotycznej klasy starsze obejrzały film „Dywizjon 303”, natomiast młod-

Sukcesy artystyczne
Wiktoria Freus uczennica 3D klasy gimnazjum
Szkoły Podstawowej nr 2 została laureatką
Powiatowego Konkursu Plastycznego „Orle
Pióro”.
Uczniowie SP2 zdominowali również listy
laureatów w konkursach: recytatorskim, poezji śpiewanej i fotograficznym (patrz relacje
z konkursów bibliotecznych - str. 10)
Sukcesy sportowe
Miłosz Wieczorek - uczeń sportowej klasy
gimnazjum - został Mistrzem Polski w biegu
na 200 m przez płotki. Miłosz ustanowił jednocześnie rekord województwa dolnośląskiego.
Szkoła zajęła II miejsce w Województwie
Dolnośląskim w rankingu Szkolnego Związku
Sportowego dot. zawodów lekkoatletycznych
klas VII i klas gimnazjalnych. Ostatni taki sukces Szkoła odniosła 20 lat temu (rok 1997/98)
- wówczas Szkoła Podstawowa nr 2 Twardogórze zajęła wprawdzie I miejsce, ale było
w rywalizacji na terenie województwa wrocławskiego, podczas gdy obecnie konkurowaliśmy z całym Dolnym Śląskiem.

uczniowie udali się na słodki poczęstunek
ufundowany przez Radę Rodziców. W uroczystości, która rozpoczęła się hymnem
państwowym oraz hymnem szkoły, uczestniczyli przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i oświatowych. Dyrektor Dorota Siemaszko-Babij w przemówieniu nawiązała do
wartości obecnych w nauczaniu Jana Pawła
II. Przypomniała, że tym, co wzbogaca człowieka i czyni go lepszym, jest prawda i praca,
a także patriotyzm, który powinien przejawiać się w codziennym zauważaniu drugiego
człowieka i jego potrzeb. Przesłaniem części
artystycznej były słowa: „Nie miłujmy słowem
i językiem, ale czynami i prawdą.”
Szkoła aktywnie włączyła się w obchody
100-lecia niepodległości Polski:
• we wrześniu szkołę odwiedzili kombatanci - w ramach realizacji zadania Rodacy
- Bohaterom 2018 , by zachęcić młodzież
do działania w wolontariacie i poznawania
polskiej historii. Grupa uczniów i nauczycieli wzięła udział w biwaku patriotycznym
w Chełstowie,

sze wyjechały do oleśnickiego MOKiS-u
na spektakl pt. „Polskie miasta w baśni
i legendzie”,
• w tygodniu poprzedzającym setną rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczniowie i nauczyciele spotykali się
codziennie na długiej przerwie, aby śpiewać pieśni patriotyczne, we wspólne muzykowanie włączył się Zespół Ukulele,
• podczas uroczystej akademii 9 listopada br.
o godzinie 11:11 zaśpiewany został hymn
państwowy, włączając szkołę w ogólnopolską akcję „Bicia rekordu dla Niepodległej”,
• 14 listopada w Olszówce odbyła się uroczystość odsłonięcia obelisku „W Stulecie
Odzyskania Niepodległości przez Polskę”,
który został ufundowany przez Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz mieszkańców trzech wsi: Olszówka, Trzy Chałupy i Gola Mała.
Więcej szczegółowych informacji na temat
wydarzeń szkolnych dostępnych jest na
stronach: sp2.twardogora.pl oraz facebooku
facebook.com/SP2Twardogora.
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"Od genu do ekosystemu"

►

Szkoła Podstawowa w Grabownie
Wielkim - jako jedna z czterech szkół
w powiecie oleśnickim - bierze udział
w projekcie "Od genu do ekosystemu"
– innowacyjnym programie rozwoju kompetencji kluczowych w edukacji biologicznej dla
uczniów szkół podstawowych: 2018–2020.
Celem jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z różnych dyscyplin
biologii, a także poznanie metodyki pracy
metodą naukową zarówno w warunkach kameralnych, jak i terenowych. Tematy zajęć:
kreatywność, biologia mikroorganizmów,
techniki w genetyce, bioindykacja w ochronie
środowiska, przystosowania organizmów do
środowiska. Na koniec projektu odbędzie się
seminarium podsumowujące projekt. Łącznie do projektu zakwalifikowano 48 uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim. Zajęcia odbywają się pod okiem wyspecjalizowanej kadry - pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem projektu

w szkole jest pan Marcin Lityński. Wartość
projektu: 410 865,00 zł, a wartość dofinansowania z funduszy EFS: 398 193,00 zł.

Mistrz Świata z Grabowna Małego

►

Michał Domian, 17-latek z Grabowna
Małego, został Mistrzem Świata juniorów w kickboxingu federacji WFMC w kategorii wagowej +80 kg (light contact). Mistrzostwa odbywały się w dniach 2728 października br. w niemieckim Nordhorn.
W zawodach wzięło udział ponad tysiąc zawodników z kilkudziesięciu państw. Swoją
finałową walkę Michał stoczył z zawodnikiem
gospodarzy. Grabowianin trenuje od 2,5 roku
w Klubie Pitbull Milicz, a jego trenerem jest
Arkadiusz Dwojak. Dotychczasowym sukcesem kickboksera był złoty medal w IV Turnieju Sztuk Walki w Kłodzku. Michał Domian
jest uczniem 2. klasy technikum milickiego
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

Szkoła Podstawowa w Goszczu

►

Uczniowie w ubiegłym roku szkolnym podczas lekcji języka angielskiego wykonali
i wysłali kartkę z życzeniami ślubnymi
dla księcia Harry'ego i Meghan Markle. Nowożeńcy zrewanżowali się podziękowaniami,
które do Szkoły nadesłano 15 października br.
7 listopada 2018r w ramach akcji "Śląsk
w twojej szkole" szkoła gościła zawodników WKS Śląsk Wrocław - bramkarza
Dariusza Szczerbala oraz piłkarza Daniela
Szczepana. Każdy uczeń mógł zadać pytanie zawodnikom, na które otrzymał wyczerpującą odpowiedź. Na zakończenie
uczniowie otrzymali karty z autografami.
Nie zabrakło również pamiątkowych fotografii. Uczniowie, którzy są fanami klubu

WKS byli zachwyceni spotkaniem.
8 listopada 2018 r. uczniowie klas 0-III wzięli
aktywny udział w akcji edukacyjnej "Śniadanie daje moc". W akcję zaangażowali się
również rodzice uczniów, wyrażając aprobatę oraz uznanie dla takich działań, a także
zaopatrując dzieci w zdrowe artykuły spożywcze. Uczniowie z entuzjazmem uczestniczyli w podjętej inicjatywie, przygotowując
wspólnie posiłek oraz nakrywając do stołu.
Podczas tegorocznych Mikołajek uczniowie szkoły otrzymali świąteczne paczki od
Anny Sobińskiej i Moniki Szewczyk-Gierszon. Dyrekcja, pracownicy oraz uczniowie
składają serdeczne podziękowania za upominki i okazane serce.

Podczas zmagań o Puchar Europy w Kickboxingu, które odbyły się 1 grudnia br.
w Tarczynie Michał Domian zdobył dwa
złote medale. Walczył w formułach kick light oraz na zasadach UFR pierwsza runda
boks druga kickboxing Jak przyznaje sam
zawodnik: kolejne sukcesy na dużej imprezie
w tym roku, to efekt ciężkiej pracy i zaangażowania - wspólnie z trenerem Arkadiuszem
Dwojakiem. Dla grabowianina to wskazówki trenera oraz motywacja pozwoliły (mimo
trudności) zdobyć najwyższe cele. Dziękując
za to trenerowi, przekonuje, iż przygotowanie fizyczne oraz rosnące z kolejnymi walkami doświadczenie - dają nadzieję na kolejne
sukcesy w nadchodzących latach.

MLKS "Echo" wyróżnione

►

Twardogórski Międzyszkolny Ludowy
Klub Sportowy "Echo" zajął 8 miejsce
we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce na Dolnym Śląsku w 2018 roku.
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LODOWISKO MIEJSKIE
czynne w godzinach:
		
bilety (dni powszednie):
weekend i święta:
wypożyczenie łyżew:
ostrzenie łyżew:

13 STYCZNIA – TWARDOGÓRA

poniedziałek - piątek 1500 - 2000
sobota - niedziela 1300 - 2000*
3 zł (ulgowy), 5 zł (normalny)
4 zł (ulgowy), 6 zł (normalny)
3 zł (dzieci i młodzież), 5 zł (dorośli)
6 zł *przerwa techniczna: 1600 - 1700

WEJŚCIA NA LODOWISKO ODBYWAJĄ SIĘ
WYŁĄCZNIE O PEŁNYCH GODZINACH

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA – UL. WROCŁAWSKA 39

hala sportowo-widowiskowa

Otwarcie lodowiska uzależnione jest od warunków atmosferycznych.
Lodowisko Miejskie, ul. Gdańska 1a, 56-416 Twardogóra, tel. 603 133 654

3 MARCA 2019, G.17:00

AKCJA ZIMA 2018/2019

ul. Wrocławska 39,w Twardogórze

bilety w cenach 30 zł, 50 zł, 60 zł
dostępne od 7 stycznia w recepcji
GOSiR oraz na bilety.gosir.twardogora.pl

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG DOSTĘPNE NA

WWW.TWARDOGÓRA.PL

Apelujemy do właścicieli nieruchomości o usuwanie
pojawiającego się śniegu i lodu z chodników położonych
wzdłuż Państwa posesji. Prosimy również o zwrócenie
uwagi na zalegający na dachach śnieg oraz sople.
WOLNE MIEJSCA
NA BEZPŁATNĄ
KOLONOSKOPIĘ

W związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich i dużą ilością
błędów SZPZOZ w Twardogórze prosi o aktualizację swoich danych o zatrudnieniu.

UWAGA PACJENCI
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej udzielane: od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00
do 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy, za
wyjątkiem miejsca udzielania świadczeń
w Sycowie, które funkcjonować będzie
w piątek od godziny 20:00 do 8:00 w po-

niedziałek oraz od godziny 20:00 dnia
poprzedzającego dzień wolny od pracy
do godziny 8:00 dnia po okresie świątecznym. W razie nagłego zachorowania
lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego
punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do
którego lekarza/pielęgniarki podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Dyżurujący lekarz udziela porad: w warunkach ambulatoryjnych, w domu pacjenta

szczegóły:
tel. 603 529 415
przychodnia.twardogora.pl

(w przypadkach medycznie uzasadnionych),
telefonicznie. Z pomocy lekarza i pielęgniarki
w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie: nagłego zachorowania; nagłego
pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie
życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne
bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy; gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie
na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Najbliższe punkty nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:
Powiatowy Zespół Szpitali
Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1
tel. 71 776 73 37

Powiatowy Zespół Szpitali
Syców, ul. Wrocławska 25
tel. 71 776 74 00

DYŻURY APTEK 2019

Milickie Centrum Medyczne
Milicz, ul. Grzybowa 1
tel. 797 307 707 i 797 307 820

LEGE ARTIS

POD RATUSZEM

pn - pt 8 - 19 ,
sob 900 - 1700, nd 900 - 1400

Twardogóra, ul. Gdańska 16
pn - pt 800 - 1900, sob 800 - 1400

CENTRUM

dyżury: 1700 - 1900 sob-nd, święta
styczeń, kwiecień,
lipiec, październik

dyżury: 1700 - 1900 sob-nd, święta PRZYJAZNA
luty, maj,
Twardogóra, ul. 1. Maja 9
sierpień, listopad
pn - pt 800 - 1900, sob 800 - 1400

dyżury: 1700 - 1900 sob-nd, święta
marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

Twardogóra, ul. Ratuszowa 17
Twardogóra, ul. Waryńskiego 4
pn - pt 800 - 1900, sob 900 - 1400

00

00
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