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Niemczyk o naszej hali:

To rewelacja!

„To ja Selingerowi poleciłem Twardogórę”
Rozmowa z byłym trenerem naszych „złotek”
Andrzejem Niemczykiem

Pierwsze zawody rozegrane zostały w nowej hali sportowo-widowiskowej w dniach 18-20 września.
Obiektem zaskoczeni byli najwybitniejsi trenerzy piłki siatkowej na świecie.
więcej str. 5

16 października otwarto halę sportowo-widowiskową w Twardogórze

Więcej hal, mniej szpitali

WIELKI KONCERT
PATRIOTYCZNY
w 90 Rocznicę
Odzyskania
Niepodległości

11 listopada
godz. 17:00
Hala Sportowo
–Widowiskowa

Nowa
edycja
mapy
gminy
i planu
miasta

Był marszałek województwa, dolnośląska wicekurator oświaty, przedstawiciele władz
ościennych gmin i powiatów, a także inni, licznie zaproszeni goście. Wszystkich uroczyście powitał burmistrz Jan Dżugaj, który ze szczególnym wzruszeniem przedstawił dwie
zasłużone dla Twardogóry osoby – Adama Kaźmierczyka i Tadeusza Czemerysa.

już do nabycia
na terenie
Twardogóry
więcej str. 8

KRÓTKO I NA TEMAT
Czekając na olimpijczyków

P

onieważ ostatnie tygodnie upłynęły nam pod
znakiem wielu wydarzeń o charakterze sportowym, niniejszy numer Twardogórskiego Informatora Samorządowego obﬁtuje w większą niż zwykle
ilość treści związanych z tą tematyką. Od 18 do 20
września odbywał się, silnie obsadzony, międzynarodowy turniej
piłki siatkowej kobiet, na którym gościliśmy byłego trenera naszych
„złotek” Andrzeja Niemczyka oraz jednego z najbardziej utytułowanych trenerów na świecie Arie Selingera. – Ta hala to rewelacja,
jest kompletna pod każdym względem. Chętnie przyjedziemy tu na
kolejny turniej – miło było usłyszeć takie opinie od obu autorytetów. W ciepłych słowach wypowiedział się także o nas triumfator
tegorocznego biegu ulicznego, olimpijczyk Tomasz Szymkowiak. Był
pełen podziwu, że w tak małym miasteczku potraﬁmy robić imprezy
na światowym poziomie. Można tylko ubolewać, że ten zawodnik nie
może pokazać się w swojej rodzinnej miejscowości. – Muszę jeździć
po Polsce, gdyż we Wrześni takich zawodów nie ma – powiedział
po przekroczeniu linii mety. Żal, że nie dopisała pogoda, która tym
razem nie była naszym sprzymierzeńcem w promocji biegania. Niektórzy żartowali, że tak miało być, bo w deszczu nie mogli odnaleźć
się dwaj Kenijczycy i dzięki temu zwyciężył nasz rodak. Niezwykle sobie cenię Adama Kaźmierczyka, dlatego jego obecność na oﬁcjalnym
otwarciu naszej hali sprawiła mi wielką radość. Był jednym z moich
pierwszych sportowych wychowawców, potraﬁł ukształtować charakter, zaszczepić pewne postawy. – Skoro ja wychowałem olimpijkę, to
w takim obiekcie też ktoś powinien wypłynąć – słusznie zauważył były
trener panczenistki Janiny Korowickiej. Racja, bo dziś twardogórska
młodzież ma nieporównywalnie lepsze warunki do uprawiania sportu
od tych, które my mieliśmy. Nie ma więc prawa narzekać. Mało kto
uwierzy, ale my trenowaliśmy w salce o powierzchni 50 m kw, w miejscu, gdzie dziś znajduje się NZOZ. Wierzę, że twardogórska ziemia
wkrótce doczeka się kolejnych olimpijczyków. Odpowiednia baza już
została stworzona – teraz wszystko zależy od talentu, ciężkiej pracy
i determinacji.

Jaka praca, takie wyniki.
Na co zanosi się 11 listopada?

P

otwierdzają się moje spostrzeżenia, że nasze jednostki oświatowe, często i na wysokim poziomie, realizują zajęcia wykraczające
poza podstawę programową. Dowodem niech
będą występy uczniów dwójki i gimnazjum podczas uroczystości przekazania do użytkowania hali sportowo-widowiskowej.
Połączone chóry i soliści obu szkół w krótkim czasie opanowali
i wykonali kilka znanych utworów w oryginalnej aranżacji, w
świetnej kilkugłosowej harmonii oraz w wesołej atmosferze. Zachwyceni widzowie gromkimi brawami nagradzali szkolnych artystów. Również znakomicie zaprezentowała się nasza orkiestra
dęta, która poniżej pewnego poziomu nigdy nie schodzi. Grupy
taneczne obu szkół, pięknie wystrojone i dynamicznie prezentujące swoje układy, także wszystkim się podobały. Słowa podziwu i
uznania docierały do mnie od zaproszonych gości, którzy nie tylko chwalili piękny obiekt sportowy, ale także występujące dzieci,
młodzież oraz ich opiekunów. Występ maluchów prowadzonych
przez tzw. „studio tańca” był, jaki był. Natomiast pan instruktor powinien pracować nad swoimi podopiecznymi, koniecznie
jednak przed wejściem na scenę, a miałem wrażenie, że było
odwrotnie. Wszystkie te występy można by podsumować wspólnym wnioskiem – jaka praca, takie rezultaty. A jaki program
artystyczny obejrzymy na obchodach 90. rocznicy odzyskania
niepodległości, w dniu 11 listopada? Będziemy mogli go ocenić,
przychodząc do hali sportowo-widowiskowej na okolicznościowy
koncert prezentowany przez 160 artystów. Tym razem jednak nie
wystąpią artyści z miejscowych jednostek oświatowych. Mieszkańcy naszej gminy będą świadkami największego wydarzenia
muzycznego w Twardogórze. Zaprosiliśmy orkiestrę symfoniczną i wielu wokalistów z Wrocławia. Zanosi się na wielką ucztę
artystyczną. Zapamiętajmy, 11 listopada, godz. 17.00. Dla nas,
mieszkańców gminy i naszych gości, będzie wstęp wolny.

Jan Dżugaj

Jan Bernacki

Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Twardogóra

Budowa kąpieliska nie jest zagrożona
Sąd apelacyjny, swym niedawnym wyrokiem, uszczuplił budżet Twardogóry o prawie 600 tys. zł. Te pieniądze
to zasądzony zwrot poniesionych nakładów dla Credo, której właściciel w
2001 r. uruchomił pogotowie oraz dla
banku, który przejął wierzytelności
umowne wynikające z kontraktu.
– W umowie najmu widnieje postanowienie, że spółka Credo miała prawo dokonywać inwestycji, ale tylko na
warunkach uzgodnionych pomiędzy
stronami w formie odrębnego porozumienia, które nigdy nie zostało zawarte
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– wyjaśnia radca prawny Urszula Jaszczak. Sądu taka argumentacja nie przekonała.
– Nie byliśmy przy wydawaniu pieniędzy, ponieważ nie zostało podpisane
porozumienie z gminą – potwierdza
wiceburmistrz Jan Bernacki. – Wszelkie
nakłady spółka ponosiła na własną odpowiedzialność, ponieważ nie mieliśmy
żadnych możliwości uczestniczenia w
wyborze materiałów, itp.
Burmistrz Jan Dżugaj nie ma wątpliwości, że wygrała opcja, która spowodowała, że również w Sycowie nie ma pogo-

towia i samodzielnego szpitala. Czy ma
coś sobie do zarzucenia? – Może, tak
jak w Sycowie, trzeba było wyprowadzić
ludzi na ulice, zaprosić telewizję oraz
dziennikarzy i bronić tego Credo – zastanawia się. Czy po przelaniu tak dużej kwoty na konto banku i spółki może
być zagrożona budowa kąpieliska wraz
ze sztucznym lodowiskiem, których
otwarcie miało nastąpić już w przyszłym roku? – W żadnym momencie
– spekulacje tego rodzaju ucina krótko
burmistrz.
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Z wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Twardogórze

Przeanalizowano dochody i wydatki za pierwsze
półrocze bieżącego roku

Wszystkie zobowiązania wypełnione
Na pierwszej powakacyjnej sesji Rady
Miejskiej w Twardogórze przedstawiona została informacja z wykonania budżetu za pierwsze półrocze tego
roku. Radnych zapoznał z nią burmistrz Jan Dżugaj. Hurraoptymizmu
nie było.
– Nasze zamierzenia, co do szacowanych dochodów nie wyszły, jak zakładaliśmy. Nie daje to nam powodów do
zadowolenia, jest to raczej negatywne
zjawisko – ocenił je burmistrz.
W 38,90-procentach zostały wykonane wydatki. Tak niskie ich wykonanie
wynika ze specyﬁki ﬁnansowania zadań inwestycyjnych, a tych w ostatnim
czasie w Twardogórze było sporo. Zakończono przebudowę Rynku, do użytkowania oddana została hala sportowo-

Skuteczniejsza kontrola
– mniej dewastacji
Komisariat Policji w Twardogórze nocą jest zam-knięty. Nie podnosi to
bynajmniej poziomu bezpieczeństwa w gminie,
sprzyja też częstym aktom
wandalizmu. Na te i wiele
innych tematów burmistrz
Twardogóry Jan Dżugaj rozmawiał z miejscowym komendantem policji Henrykiem Kisielem. – Dewastacji
ulegają place zabaw; rampa
przy ul. Prusa jest miejscem
spotkań młodych ludzi, którzy w porze nocnej zachowują się hałaśliwie i agresywnie;
regularnie i sukcesywnie
niszczone są lampy oświetleniowe między ul. Gdańską a
Długą oraz lustra drogowe na
skrzyżowaniach w ciągu drogi 448 – wylicza szef gminy,
który podniósł także temat
bezpieczeństwa w Rynku,
gdzie już odnotowano kilka
aktów wandalizmu, gdzie
brawurowo jeździ się samochodami i motocyklami.
– Zwróciłem się do policji z
apelem, aby wzmogła nadzór
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-widowiskowa, zakupiono kompaktor
na składowisko odpadów w Grabownie
Wielkim, wybudowano wiele chodniWykonanie budżetu gminy
Twardogóra za I półrocze 2008 roku

Dochody: 31.976.435 zł.
Wykonanie: 15.297.387,90 zł.
Wskaźnik: 47,84%
Wydatki: 43.623.136 zł.
Wykonanie: 16.967.254,26 zł.
Wskaźnik: 38,90%
ków i asfaltowych dróg. – W strukturze
wydatków najbardziej optymistyczne
jest to, że w stu procentach wywiązaliśmy się ze swych zobowiązań wobec
wszystkich podmiotów ﬁnansowanych

nad miejscami, które są dewastowane, skuteczniej eliminowała zjawiska głośnego
zachowania się mieszkańców
po godz. 22, zintensyﬁkowała wysiłki zmierzające do
ujęcia sprawców niszczących
nasze mienie – wyjaśnia. Jan
Dżugaj poruszył również
problem nieprzestrzegania
przez niektórych mieszkańców regulaminu gospodarki
odpadami
komunalnymi.
Zaapelował w związku z tym
o skuteczniejszą kontrolę posesji, których właściciele nie
podpisali stosownych umów
na opróżnianie swych pojemników na odpady.

Współﬁnansujemy
remont dróg

Gmina Twardogóra podpisała porozumienie z Powiatem
Oleśnickim, którego efektem będzie remont części
powiatowych ulic: 1 Maja i
Oleśnickiej. Nowa nakładka
bitumiczna zostanie sﬁnansowana przez gminę i powiat,
po połowie.
– Chcąc poprawić bezpieczeństwo na drogach znajdujących się w gminie

z budżetu gminy: szkół, przedszkoli, instytucji, stowarzyszeń itp. – wyjaśnił Jan
Dżugaj. Dlaczego burmistrz nie tryskał
optymizmem? – Jeżeli nie pozyskamy
pieniędzy ze środków, które są przeznaczone dla Polski w ramach wsparcia
przez Unię Europejską, staniemy przed
dylematem, co robić dalej? Czy uruchamiać nowe inwestycje, czy nie? – powtórzył swoje obawy, a następnie negatywnie ocenił fakt, że nie można było
rozpocząć budowy kanalizacji. – Jedno
ze źródeł potencjalnego doﬁnansowania stanowi, że nie wolno zlecić robót,
ani uruchomić procedury przetargowej
przed złożeniem wniosku. Ich naboru
jeszcze nie ma, więc pozostaje nam cierpliwie czekać – poinformował.
Do największych zagrożeń burmistrz
zaliczył spadek entuzjazmu w pracy i
spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego. – Choćby dlatego, że mamy duże
udziały w PIT-ach i CIT-ach, czyli w
podatkach od osób ﬁzycznych i prawnych – wytłumaczył.

Twardogóra, przeznaczamy
również nasze pieniądze na
remont majątku powiatowego – przypomina burmistrz
Jan Dżugaj.

Umowy przedłużone
Rada Miejska w Twardogórze wyraziła zgodę na zawarcie kolejnych umów dzierżaw
nieruchomości z szesnastoma dotychczasowymi dzierżawcami. Upoważniła też
burmistrza do zawierania
umów najmu lub dzierżawy z podmiotami będącymi
stronami dotychczasowych
umów na okres do trzech lat.
Nadal obowiązywał będzie
powszechnie stosowany stopień podwyższania opłat o
wskaźnik wzrostu cen.

Wnioskodawcy odmówili
Straciła moc uchwała nr X/
56/07 Rady Miejskiej w Twardogórze z 22 czerwca 2007
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu działek nr 95/1,
95/2, 95/3, 95/4, 114/2 część
działki 151, położonych w
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obrębie Sosnówki. Wnioskodawcy, dla których podjęta
została uchwała w sprawie
przystąpienia do tej zmiany,
odmówili podpisania porozumienia w sprawie ﬁnansowania tego przedsięwzięcia.
Burmistrz zaprzestał realizacji prac i projekt powyższej
uchwały przedłożono pod
obrady sesji.

Plan dla trzech działek
Radni podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego dla terenu
działek nr 55/4, 55/5, 55/6
AM 1 położonych w obrębie
Chełstówka. Ponieważ nie
było obowiązującego planu
zagospodarowania
przestrzennego dla tego terenu,
jego właściciel, w czerwcu
2008 roku, zwrócił się do
burmistrza z wnioskiem o
sporządzenie. Zadeklarował
też pokrycie kosztów. 8 sierpnia burmistrz przeprowadził
analizę dotyczącą zasadności
przystąpienia do tego planu
i przychylił się do wniosku
właściciela działek.
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16 października oﬁcjalnie otwarto halę sportowo-widowiskową w Twardogórze

Więcej hal, mniej szpitali
kiem był obecny burmistrz Jan Dżugaj,
niegdyś reprezentant kadry Polski juniorów. Na pytanie, dlaczego łyżwiarstwo szybkie nie cieszy się dziś takim
zainteresowaniem jak kiedyś, Adam
Kaźmierczyk pociera dwa palce, co sugeruje, że dyscyplina ta cierpi na brak
pieniędzy.
– Takich hal pozazdrościć nam mogą
o wiele większe miasta. We Wrocławiu
jest Orbita, a poza tym, co? – w wymownym geście rozkłada ręce Janusz Kierzkowski, najwybitniejszy polski kolarz
torowy, brązowy medalista olimpijski z
Meksyku, mistrz świata z 1973 roku.

Był marszałek województwa, dolnośląska wicekurator oświaty, przedstawiciele władz ościennych gmin i
powiatów, a także inni, licznie zaproszeni goście. Wszystkich uroczyście
powitał burmistrz Jan Dżugaj, który
ze szczególnym wzruszeniem przedstawił dwie zasłużone dla Twardogóry
osoby – Adama Kaźmierczyka i Tadeusza Czemerysa.
Kaźmierczyk inicjował przed laty sport
wyczynowy, Czemerys propagował
sport szkolny i był pierwszym nauczycielem w-f Jana Dżugaja, który zapewnił,
że hala będzie także miejscem spotkań
dla emerytów, rencistów i inwalidów.
– Nierealne stało się realne – zaznaczył i
podziękował wszystkim, dzięki którym
obiekt ten powstał.

Pogratulował odwagi

Po symbolicznym przecięciu wstęgi i
poświęceniu hali, głos zabrał marszałek
dolnośląski Marek Łapiński. – Pieniądze
przeznaczone na budowę tego obiektu,
zostały zainwestowane w sposób właściwy – podkreślił odwagę burmistrza
i rady miejskiej, którzy zaryzykowali i
podjęli decyzję o budowie hali. – Tak
odważni ludzie, jak wy budują wielki
Dolny Śląsk – uścisnął rękę Jana Dżugaja.
Wicekurator Danuta Leśniewska wyraziła przekonanie, że hala będzie spełniała wszelkie marzenia młodzieży, która
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pragnie uprawiać sport.
Po niej głos zabrał Adam Szymczak, wiceprzewodniczący dolnośląskiego SZS,
który celowo wręczył burmistrzowi
piłkę do koszykówki, przypominając,
że właśnie ta dyscyplina sportu nie ma
w Twardogórze zbyt wielkich tradycji.
– Kwota wydana na halę jest duża, ale
na pewno więcej by kosztowało wybudowanie szpitala – słusznie zauważył.

Tańczyli i śpiewali

W części artystycznej wystąpili uczniowie SP nr 2 i Gimnazjum nr 1, w wykonaniu których można było zobaczyć kilka układów tanecznych, a także usłyszeć
piosenkę „Pokonaj siebie” zespołu Feel
oraz wspólnie zaśpiewaną „Jesteśmy
dziećmi świata”. Pokaz tańca breakdance zakończył czwartkową uroczystość.

Twardogórska Orkiestra Dęta

Wrażenia

A jak nowa hala podoba się Adamowi
Kaźmierczykowi? – Jestem zaszczycony,
że tak wspaniały obiekt powstał w tak
małej miejscowości. Mieszkam w Lubinie, gdzie męska i żeńska drużyna piłki
ręcznej rozgrywa swe mecze w zwykłych
salach gimnastycznych – informuje
były trener Janiny Korowickiej, znanej
polskiej panczenistki, uczestniczki IO
w Innsbrucku. – Skoro ja wychowałem
olimpijkę, to w takim obiekcie też ktoś
powinien wypłynąć – pan Adam wspomina dawne czasy, kiedy jego zawodni-

Mlodzież z Gimnazjum i SP nr 2
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I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Burmistrza Twardogóry

Niemczyk o naszej hali: To rewelacja!
Pierwsze zawody rozegrane zostały w
nowej hali sportowo-widowiskowej
w dniach 18-20 września. Obiektem
zaskoczony był jeden z najwybitniejszych trenerów piłki siatkowej na
świecie, a to chyba najlepszy dowód
na to, że w Twardogórze powstał kompleks sportowy na miarę XXI wieku.
– Przed Bożym Narodzeniem chcemy
przyjechać tu na kolejny turniej – usłyszał kierownik miejscowego GOSiR-u
od utytułowanego Arie Selingera, szkoleniowca reprezentantek Izraela. – Gdyby mu się nie podobało, nie składałby
takich deklaracji – nie miał wątpliwości
Jan Świerad.
Jeszcze bardziej od Selingera zaskoczone
były Rosjanki. Wychodząc na pierwszą
rozgrzewkę były przekonane, że przyjechały na obiekt Gwardii, współorganizatora zawodów. – Ta hala jest kompletna pod każdym względem. Niczego jej
nie brakuje – długo rozglądał się po niej
trener Andrzej Niemczyk, który objął
honorowy patronat nad turniejem.
To ja Selingerowi
poleciłem
Twardogórę
Rozmowa z byłym
trenerem naszych
„złotek” Andrzejem
Niemczykiem

- Podoba się panu
twardogórska hala?
- Rewelacja. Mogą się w niej odbywać
turnieje na najwyższym światowym
poziomie. Niemałe wrażenie robi też
przyległa sala rozgrzewkowa oraz hotel na 24 miejsca noclegowe. To bardzo duże atuty.
- Co lub kto stoi za tym, że zjawił się
pan w Twardogórze?
- Pomogłem sprowadzić tu reprezentację Izraela. Mój kolega Arie Selinger
poprosił mnie, bym znalazł mu jakiś
turniej, więc bez wahania poleciłem
Twardogórę.
- Dlaczego w polskiej siatkówce tak
często eksperymentuje się z trenerami?
- Chyba tylko u nas tak jest, że gdy
ktoś dobrze pracuje, szybko trzeba go
zmienić, by nie stał się później jeszcze
lepszy, czyli dla kogoś niewygodny.
To typowo polskie piekiełko, w którym główną rolę odgrywa zazdrość.
Najpierw coś budujemy, później burzymy i tak w koło Macieju. Szkoda
tylko, że najbardziej cierpią na tym
zawodnicy, no i wyniki.
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Zabawa na trybunach
Znakomita międzynarodowa obsada
przyciągnęła na ul. Batorego tłumy wielbicieli piłki siatkowej. Od czwartku do
soboty mogli oni podziwiać rywalizację
czterech drużyn, z których najgoręcej
dopingowali Impel Gwardię Wrocław.
Obok niej zaprezentował się wielokrotny reprezentant Austrii w Lidze Mistrzyń SVS Post Wiedeń, reprezentacja
Izraela oraz faworyt – siódmy zespół
ostatniego sezonu rosyjskiej Superligi
Dynamo-Jantar Kaliningrad. – Zamiast
gwiazd, mamy zawodniczki, które prezentują w miarę wyrównany poziom.
Cieszy postawa młodych: Haładyn,
Krzos czy Eﬁmenko – po meczu wrocławianek z Izraelkami mówił Dariusz
Gintowt, rzecznik prasowy Gwardii.
Polki ten pojedynek wygrały, choć przegrywały już 1:2. – Oba zespoły stworzyły niezapomniane widowisko. Widać
to było na trybunach, gdzie panowała
znakomita zabawa, tak potrzebna w idei
propagowania sportu – zwyciężczynie
oklaskiwał burmistrz Jan Dżugaj.
Jagiełło doceniona
W ﬁnale aż takich emocji nie było.
Gwardzistki zmierzyły się z niepokonanymi Rosjankami, którym dwa dni
wcześniej uległy 0:3. Tym razem stać
ich było na urwanie tylko jednego seta,
choć sobotni pojedynek był już bardziej
wyrównany. Silne ataki Sażyny i Aliszewej po jednej stronie siatki oraz udane
zagrania Mroczkowskiej, Barańskiej i

Eﬁmenko po drugiej, wywoływały największy aplauz widowni. Doświadczenie zawodniczek Dynama wzięło jednak
górę i po celnym zbiciu Sażyny mogły
się cieszyć ze zwycięstwa. Pocieszeniem
niech będzie fakt, że najlepszą libero
turnieju została wybrana Agnieszka Jagiełło z Wrocławia.
Wyniki turnieju
Mecze grupowe:
Gwardia – Kaliningrad 0:3; Wiedeń – Izrael 3:1; Gwardia – Wiedeń 3:0; Izrael – Kaliningrad 1:3.
Mecz o III miejsce: Wiedeń – Izrael 1:3
(15:25, 21:25, 25:18, 19:25)
Finał: Gwardia – Kalinigrad 1:3 (20:25,
25:22, 21:25, 18:25)

Arie Selinger z reprezentacją Izraela
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Gminne inwestycje
Wykonawcy wybrani:

Trwają postępowania przetargowe
dotyczące następujących inwestycji:

• Remont dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
w kościele p.w. Św. Trójcy w Twardogórze wykona ﬁrma z
• Budowa chodnika przy drodze gminnej w Moszycach
• Nadzór inwestorski nad budową kąpieliska otwartego z Krotoszyna – Usługi Remontowo – Budowlane Krzysztofa
Budzińskiego za 132 578,30 zł.
budynkiem zaplecza wraz z lodowiskiem w Twardogórze
• Przebudowa pasa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie • Chodniki przy ulicy Ogrodowej i Żeromskiego w Twardogórze wykona ﬁrma JAROS Jarosława Szaniawskiego ze
chodników przy ul. Twardogórskiej w Goszczu
• Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Żmigrodu za 134 478,64 zł.
• Rewitalizację zbiornika wodnego wraz z zagospodaroMiejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Lipowej
• Dostawa trybun sportowych składanych do hali sporto- waniem przyległego terenu w Chełstowie wykona ﬁrma
KAN-WOD Jana Pawlaka z Twardogóry za 84 601,46 zł.

wo-widowiskowej w Twardogórze

• Orlik 2012

Realizacja boisk wielofunkcyjnych w
ramach „ORLIKA” przy ulicy Sportowej jest już na półmetku. Wykonane
są podbudowy, na których w ostatnim
tygodniu października rozpocznie
się montaż sztucznej trawy oraz nawierzchni poliuretanowej. Ukończone
zostały przyłącza wodno-kanalizacyjne,

trwają prace związane z ogrodzeniem i
oświetleniem.
Droga Bukowinka–Białe Błoto
21 października rozpoczęła się budowa drogi gminnej w Bukowince - od
kapliczki do ostatnich zabudowań - w
kierunku Białego Błota. Za półtora
miesiąca ﬁrma Gembiak - Mikstacki z
Krotoszyna powinna zakończyć inwestycję, która kosztuje gminę 412 210,90
złotych, w tym 88 800 zł doﬁnansowania z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych i Leśnych.
Chodniki przy Wielkopolskiej
Zakończona została budowa chodników przy części ulicy Wielkopolskiej.
Inwestycję współﬁnansowała Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.

•

Kolejnym etapem jest budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 448 na
odcinku od Orlenu do przystanku PKS
w Moszycach. Gmina zabiegała u marszałka o tę inwestycję, ze względu na
niebezpieczny zakręt, który stwarzał zagrożenie dla pieszych. Budowa potrwa
do końca listopada.

•

XIV Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze

Olimpijczyk nie może startować u siebie
Tyle gwiazd, szczególnie w
kategorii mężczyzn, jeszcze
u nas nie startowało. Znakomici Kenijczycy, wielokrotni mistrzowie Polski
i Ukrainy oraz kilkudziesięciu innych zawodników
ścigało się na ulicach Twardogóry.
Przyjechali m.in. Wilfred
Cheserek i Richard Rotich z
Keni – (pierwszy wygrał tegoroczny 26. Maraton Wrocław, drugi zdobył srebrny
medal), Tomasz Szymkowiak
(olimpijczyk z Pekinu na
3000 m z przeszkodami), Artur Kozłowski (wicemistrz
Polski na 5000 m), Radosław Kłeczek (wielokrotny
młodzieżowy mistrz kraju
na 5000 m, 10 000 m i 3000
m z przeszkodami), a także
mistrz Ukrainy w przełajach
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– Igor Geletij.
Padający deszcz i niska temperatura nie stanowiły żadnej przeszkody dla Tomasza
Szymkowiaka, który pobiegł
tak, jakby szczyt formy miał
jeszcze przed sobą. – Drugi
raz w życiu biegłem „dychę”
na ulicy i po raz pierwszy tak
szybko – zdradził po przekroczeniu linii mety. – Od
igrzysk minął miesiąc, sezon
już się zakończył, więc dzisiejsze zwycięstwo jest dla
mnie miłym zaskoczeniem
– dodał, nie kryjąc, że na ulicy nie czuje się najlepiej.
Triumfator był pełen podziwu dla organizatorów twardogórskiego biegu, którzy,
jak mówił, w tak małym miasteczku potraﬁą robić imprezy na światowym poziomie.
– Pochodzę z Wrześni, ale

u mnie takich zawodów nie
ma. Muszę więc jeździć po
Polsce, bo u siebie w domu
pokazać się nie mogę – ubolewał nasz olimpijczyk.
Zawiedli obaj Kenijczycy,
będący magnesem dla licznie zgromadzonych kibiców.
Zajęli miejsca poza pierwszą
dziesiątką. – Było im chy-
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ba za zimno – powtarzały
się opinie. Wśród pań najszybciej pobiegła Marzena
Kłuczyńska, trzecia w mistrzostwach Polski w półmaratonie. Dzielnie spisały się
także dwie twardogórzanki.
Ewa Cych (00.23.07) zajęła
18 miejsce, a Katarzyna Kuś
(00.24.48) była 24.
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Troje radnych może otrzymać informację, ale nie przetworzoną

Sąd przyznał rację gminie
I Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO), i Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) przyznał rację
gminie i oddalił skargę trojga twardogórskich radnych: Piotra Kozła, Edyty
Piaseckiej i Witolda Szydełki, którzy żądali od burmistrza przetworzonej informacji z zakresu inwestycji i remontów z
ostatnich ośmiu lat.
Ponieważ opracowanie takiej informacji wiązałoby się z destabilizacją pracy
urzędu, jest czasochłonne i wymaga

zaangażowania dodatkowych środków
ﬁnansowych, burmistrz Jan Dżugaj
sprzeciwił się żądaniom radnych.
Zaproponował
im
udostępnienie
wszystkich protokołów, z których sami
mogliby sobie wyłuskać potrzebne informacje, na co się nie zgodzili. Ponadto
poprosił ich też o wykazanie szczególnie istotnego interesu publicznego. Nie
potraﬁli. Weszli na drogę sądową, która
zakończyła się dla nich niepowodzeniem.

NOWY RADNY WYBRANY
Piotr Barański jest 11. reprezentantem Gospodarnych Plus w Radzie
Miejskiej w Twardogórze. Zajął on
miejsce Jolanty Krzywańskiej (Praworządni), która zrezygnowała z pełnienia funkcji radnej. W wyborach
uzupełniających startowały tylko
dwie osoby. Piotr Barański uzyskał
64 głosy, Andrzej Drapiewski (KW
Popieram Swoich Ludzi) – 30. Frekwencja wyborcza wyniosła 14,3
proc. Nowy radny złożył ślubowanie
na ostatniej sesji.

O podróżach, kibicowaniu i gadającej papudze
Znana i lubiana pisarka dla
młodzieży Liliana Fabisińska przyjechała do Twardogóry na zaproszenie Biblioteki Publicznej.
Na spotkanie z pisarką przyszły dwie klasy pierwsze z
Gimnazjum nr 1 z paniami
Anną Wolf i Anną Warkocz.
W bibliotece Lilianna Fabisińska opowiadała młodzieży
o swoich książkach, pasjach
podróżniczych i kulinarnych,
kibicowaniu na meczach piłki nożnej w kraju i za granicą, alergii na ukąszenia przez
osy, gadającej papudze, ulu-

bionych lekturach, a także
o różnorakich perypetiach
związanych ze szkołą. Pisarka zwracała uwagę na realizowanie w życiu swoich pasji
i zainteresowań. – Czasami
– jak mówiła – nie są najważniejsze same piątki na świadectwie, ale to czy w życiu
robimy coś, co nas fascynuje
i interesuje. Spotkanie z Lilianą Fabisińską przebiegało w bardzo przyjacielskiej i
luźnej atmosferze. Miejmy
nadzieję, że to nie ostatnia
wizyta tej sympatycznej,
młodej pisarki.

4 października około sześciuset gimnazjalistów wyruszyło na coroczny „ Jesienny
rajd” po okolicach Twardogóry.
Wszyscy wypełniali przygotowane zadania i spędzali

czas na zajęciach integracyjnych (gry, zabawy, ogniska).
Uczniowie udzielali wyczerpujących odpowiedzi na zadawanie pytania, popisując
się bardzo dobrą znajomością tematów.

Z życia twardogórskiego gimnazjum
19 września odbył się XI Dolnośląski Festiwal Nauki 2008.
Podczas wykładu „Śląsk jak
malowany - pierwsza mapa
Śląska Marcina Helwiga”
gimnazjaliści dowiedzieli się
m.in. jak powstała i jak wyglądała pierwsza mapa naszego
województwa. Po wcieleniu
się w kartografów, kolorowali odbitkę owej mapy według
własnego uznania.
22 września uczniowie klas
trzecich uczestniczyli w zajęciach organizowanych w
ramach Festiwalu Nauki we
Wrocławiu. W mikroskopie
elektronowym obserwowali
budowę komórki limfocytów, widzieli organelle komórkowe,
drobnoustroje
chorobotwórcze i pasożyty,
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na przykład kleszcze.
23 września, w Instytucie
Nauki, uczniowie wysłuchali interesującej prezentacji,
która opowiadała o życiu codziennym w czasach epoki
żelaza. Następnie przeszli do
kolejnej sali, w której znajdowała się makieta wioski oraz
zachowane szczątki z czasów
epoki żelaza. Zobaczyli piec
do wypalania gliny, piec do
wytapiania żelaza, szczątki
z ciałopalenia kobiety oraz
mężczyzny. Na zakończenie
mieli okazję uczestniczyć w
warsztatach tkackich, skosztować pysznych podpłomyków, a jedna z uczennic
ulepiła garnek z gliny, korzystając z napędu nożnego kolegi z III klasy.
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Niezwykły gość w bibliotece

Rysowali portret czarownicy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Grabownie Wielkim mieli niepowtarzalną okazję spotkać się w Bibliotece
Publicznej w Twardogórze z artyst-

ką plastykiem Joanną Zagner-Kołat
– ilustratorką książek dla dzieci.
Pani Joanna opowiadała o tajemnicach
swojej pracy plastyka, a także poprowadziła warsztaty dla dzieci. Najpierw
odbyło się wspólne rysowanie portretu
czarownicy, a później artystka przeczytała fragment książki Tomasza Trojanowskiego „Dziobaś i inni”, do którego
uczniowie stworzyły ilustracje. Po spotkaniu wszyscy dostali autograf na swoim rysunku lub na zakupionej książce
Kaliny Jerzykowskiej „W moim ogrodzie mieszka czarodziej”, którą ilustrowała Joanna Zagner-Kołat.

Bohaterka spotkania z dziećmi jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu. Mimo młodego wieku,
współpracowała z takimi popularnymi
czasopismami, jak: „Miś”, „Świerszczyk”
i „Supełek”. Ilustrowała książki tak znanych autorów jak: Ludwik Jerzy Kern,
Wanda Chotomska, Kalina Jerzykowska, Izabella Klebańska, Joanna Pauzińska i Beata Ostrowicka. Rysowała także
do książek będących klasyką dziecięcej
literatury: „Baśni” braci Grimm, „Królowej śniegu” Hansa Christiana Andersena, czy „Przygód Sindbada Żeglarza”.

Taaaka Ryba, czyli zawody
wędkarskie w Twardogórze
28 września na terenie zbiornika rekreacyjnego w ramach obchodów Dni
Karpia Milickiego odbyła się impreza
plenerowa pt. „Taaaka Ryba”
Z tej okazji Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji przygotował szereg atrakcji.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 8:00
zawodami wędkarskimi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ci mniej zaintersowani wędkowaniem mogli uczestniczyć
w warszatatach plastycznych Origami
lub obejrzeć spektakl teatralny. Imprezę
zakończył koncert zespołu Sami Swoi.

NOWE

wydanie
mapy

Gratulacje dla pracowników oświaty
Jak co roku, w twardogórskiej sali ślubów uczczony został Dzień Edukacji Narodowej.
Z okazji tego święta dyrektorom szkół i wyróżnionym nauczycielom gratulacje złożyli burmistrzowie Jan Dżugaj i Jan Bernacki, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Adamski
oraz inspektor ds. oświaty Wioletta Cijka.
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Twardogóra doczekała się
profesjonalnie wydanego
planu miasta i mapy gminy. Mapę wraz z planem
można zakupić w Gminnym
Centrum Informacji przy ulicy Wielkopolskiej 11 oraz w
wielu sklepach na terenie
Twardogóry. Plan miasta
i mapę gminy wraz z modułem wyszukiwarki można
także oglądać w wersji interaktywnej pod adresem:

www.mapa.
twardogora.pl
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