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PONAD 4 MILIONY ZŁOTYCH
NA EKOLOGICZNE CENTRUM MIASTA!

Gmina Twardogóra pozyskała kolejne miliony z funduszy norweskich – tym razem na rewitalizację: podwórzy między Rynkiem a Placem Piastów oraz Rynkiem a ulicą Dąbrowskiego
a także parku przy Bazylice Mniejszej w Twardogórze.

NOWE PRZEDSZKOLE
CORAZ BLIŻEJ

DRUGIE ŻYCIE
PAŁACU W GOSZCZU

ZABIEGALI O CZYSTĄ
TWARDOGÓRĘ

czytaj na s. 4

czytaj na s. 5

czytaj na s. 12

Nowe przedszkole powinno być
nowoczesne, energooszczędne,
proekologiczne

Uroczyście podpisano umowę
na wykonanie prac restauratorskich w Goszczu

Twardogórzanie wzięli udział
w ekopikniku oraz w Międzynarodowym Biegu Ulicznym
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Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza!
Podczas XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Twardogórze, która odbyła
się 22 czerwca, Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński
przedstawił "Raport o stanie gminy
Twardogóra za 2020 rok", który podsumowuje działalność burmistrza
uwzględniając najważniejsze dane
o gminie, jej położeniu, demografii
i podjętych działaniach.
W trakcie swojego wystąpienia, zwrócił
uwagę na wygenerowanie w trudnym,
dotkniętym przez pandemię roku nadwyżki budżetowej w wysokości ponad
1,3 mln zł, co świadczy o rozsądnym
wydatkowaniu publicznych środków.
W ubiegłym roku zrealizowano 70
zadań inwestycyjnych i remontowych
za blisko 9,8 mln zł. Na zadania i projekty inwestycyjne gmina pozyskała blisko
3,6 mln zł . W ramach funduszu sołeckiego, 18 sołectw wydatkowało kwotę
w wysokości 723 601 zł. Burmistrz zaznaczył również, że dług gminy z roku
na rok się zmniejsza - w porównaniu
z rokiem 2018 - zmniejszył się o ponad
3,6 mln zł.
Kolejnymi punktami raportu omówionymi przez Pawła Czulińskiego
były m.in. edukacja, środowisko (m.in.
wsparcie mieszkańców w wymianie 47

źródeł ciepła i usunięciu 46 ton wyrobów azbestowych, zmiany w systemie
gospodarki odpadami) i inwestycje.
Wśród zrealizowanych inwestycji
znalazły się: Stacja Uzdatniania Wody
w Grabownie Wielkim, adaptacja pomieszczeń na Klub Seniora, przebudowa dróg w: Moszycach, Domasławicach, Drągówku i Sądrożycach, budowa
łącznika - ul. Ogrodowej, budowa parkingów przy ul. Kazimierza Wielkiego
oraz Władysława Łokietka w Twardogórze, budowa wodociągu i kanalizacji
przy ul. Storczyków w Goszczu, budowa
i modernizacja 55 punktów świetlnych
na terenie gminy, budowa alejek na
cmentarzu komunalnym w Twardogórze, przebudowa świetlicy w Drogoszowicach oraz remonty przeprowadzone
przez gminne jednostki. Uruchomiono także usługi w ramach projektu
e-Twardogóra. Dzięki temu, w każdej
chwili, 24h na dobę, 7 dni w tygodniu
w wybranym przez siebie miejscu
i czasie twardogórzanie mają dostęp aż
do 29 e-usług (m.in. lokalne podatki,
wypis z miejscowego planu zagospodarowania, nabór do szkół i przedszkola,
złożenie deklaracji za zagospodarowanie odpadami komunalnym, punkt potwierdzania Profilu Zaufanego).

Biorąc pod uwagę jak ważna dla mieszkańców jest infrastruktura drogowa,
we współpracy z Powiatem Oleśnickim przebudowano drogę Twardogóra - Grabowno Wielkie, wybudowano
chodnik w Grabownie Wielkim, wyremontowano drogi relacji: Sądrożyce
- Sosnówka oraz Moszyce - Goszcz.
Wśród inwestycji współfinansowanych
z budżetu gminy burmistrz wymienił
zakup urządzeń piorących dla gminnych jednostek OSP.
Burmistrz wspomniał także o działaniach w ramach pomocy społecznej, kulturze, sporcie i rekreacji, partycypacji i komunikacji społecznej,
bezpieczeństwie, polityce społecznej,
zdrowiu (w tym dofinansowaniu rehabilitacji leczniczej), realizacji uchwał
oraz przeprowadzonych kontrolach.
W 2020 roku, nową regułą w Gminie
Twardogóra stały się konsultacje społeczne, dotyczące głównych inwestycji. Podczas konsultacji mieszkańcy
mogli wyrazić swoje zdanie na temat
zagospodarowanie pałacu barokowego w Twardogórze (dawny internat)
oraz restauracji i rewitalizacji pałacu
w Goszczu. To właśnie głos mieszkańców wyznaczył kierunek dalszych działań. Podpisano także pierwszą w historii
gminy umowę z partnerem zagranicznym, z organizacją INTBAU Norway,
która będzie towarzyszyć naszej gminie
w trakcie realizacji projektu w Goszczu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo wymienił m.in. szereg działań podjętych
w celu przeciwdziałania COVID-19.
Oprócz zakupu środków ochronnych
oraz organizacji społecznych akcji:
szycia maseczek oraz pomocy osobom
starszym i samotnym, w trosce o utrzymanie miejsc pracy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z podatku od nieruchomości ( kwota udzielonych ulg to blisko
442 tys. zł), najemcy lokali użytkowych
otrzymali ulgę w postaci zwolnienia
z opłaty za czynsz (66 130 zł). Do szkół

Rok 2020 był niezwykle trudny dla
naszego samorządu - głównie z powodu pandemii. Zastała nas nowa
sytuacja, z którą musieliśmy się
zmierzyć – mówił burmistrz Paweł
Czuliński.
Gminne jednostki ograniczyły
swoją działalność, szkoły przeszły na naukę zdalną, musieliśmy
przeorganizować wydatki, myśleć
o bezpieczeństwie mieszkańców,
wsparciu dla przedsiębiorców.
Mimo nowych wyzwań udało się
zrealizować plany i inwestycje,
pozyskać kolejne środki zewnętrzne, a także zmniejszyć dług gminy.
Bardzo dziękuję radnym, którzy
nie bali się podejmować trudnych
decyzji, moim współpracownikom,
dyrektorom i kierownikom gminnych jednostek oraz mieszkańcom
za wszystkie działania wspierające
rozwój gminy. Choć wiele zadań
zostało zrealizowanych, wciąż jest
sporo przed nami. Służba zdrowia
i ochrona środowiska to z pewnością te obszary, które wciąż wymagają poprawy. Jestem otwarty na
wszelkie sugestie i współpracę –
podkreślał.

zakupiono również 39 laptopów wspomagających naukę zdalną. Po rozpatrzeniu raportu Rada Miejska większością głosów (8 za, 7 przeciw) udzieliła
burmistrzowi wotum zaufania.
W trakcie sesji, radni (15 głosami za)
przyznali burmistrzowi absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za rok
2020. Przed głosowaniem mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia
gminy, pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która była pozytywna, a także stanowiskiem komisji
strategii i rozwoju oraz rewizyjnej, które również były pozytywne.

W 2020 r. zrealizowano inwestycje drogowe, na które mieszkańcy czekali od lat

Kluczowe tematy konsultowano z mieszkańcami

Wybudowano Stację Uzdatniania Wody w Grabownie Wielkim

Podpisano pierwsze międzynarodowe partnerstwo

Stworzono komfortowe miejsce dla seniorów
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DROGIE MIESZKANKI, DRODZY MIESZKAŃCY!
Ostatnie miesiące to czas intensywnych spotkań i rozmów z mieszkańcami
Gminy Twardogóra. Wspólnie z radnymi spotykaliśmy się z mieszkańcami m.in.
Osiedla-Twardogóra, Dąbrowy, Bukowinki, Goli Wielkiej, Trzech Chałup, Nowej
Wsi Goszczańskiej, Sądrożyc, Drągowa, Łazisk i Domasławic. Toczyliśmy rozmowy
o priorytetowych zadaniach: kluczowych remontach dróg, nowym oświetleniu,
budowie nowych miejsc spotkań (świetlicach czy też placach zabaw). Każda taka

rozmowa to niezwykle ważny element procesu planowania budżetu Gminy, dlatego
serdecznie dziękuję za każda uwagę, sugestię i często trudne aczkolwiek konstruktywne dyskusje. Tylko w ten sposób możemy wspólnie kreować rozwój naszej Gminy.
Realizacja każdej inwestycji uzależniona jest od środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł. Dlatego cieszą mnie kolejne, dobre informacje o pozyskanym
dofinansowaniu. Jako jedna z 19 gmin w Polsce pozyskaliśmy ponad 4 miliony
złotych na remont parku, podwórzy i poprawę zieleni w naszym mieście. Działania w tym zakresie planowane są na lata 2022 -2023. To kolejna, po dotacji na
rewitalizację ruiny pałacu w Goszczu tak ważna dotacja z tzw. "środków norweskich". Dzięki dobrej współpracy z władzami Samorządu Województwa Dolnośląskiego możemy spodziewać się w najbliższym czasie współfinansowania remontu
nawierzchni na drodze wojewódzkiej relacji Moszyce-Goszcz oraz długo wyczekiwanej inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa - tj. budowy nowego łącznika,
mającego na celu wyprostowanie łuku w Goszczu. Równolegle podejmujemy intensywne działania na rzecz pozyskania kolejnych funduszy z rządowego programu Polski Ład oraz środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.
Ponadto projektujemy kolejne kluczowe zadania: drogi, nowe przedszkole, pałac po dawnym internacie wraz z przyległym do niego parkiem, a także windę
w twardogórskiej przychodni.
Bardzo dziękuję za codzienne wsparcie i pomoc. Przed nami jest jeszcze dużo
do zrobienia ale wierzę, że krok po kroku uda nam się zrealizować kolejne działania, i wspólnie cieszyć się z ich efektów.
Chcesz zadać pytanie burmistrzowi?
Napisz: informacja@twardogora.pl
Państwa pytania i odpowiedzi
opublikujemy w kolejnym
numerze Informatora

Paweł Czuliński
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra

Odebrali gratulacje i medale Pani Burmistrz na jeden dzień
30 czerwca, w świetlicy wielofunkcyjnej w Moszycach osiem par odebrało
z rąk Burmistrza Pawła Czulińskiego Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie, kwiaty i listy gratulacyjne. Złote gody obchodzili: Czesława
i Lesław Badowscy, Natalia i Henryk
Jańscy, Teresa i Marian Kuśmierek,
Danuta i Zdzisław Michalak, Maria
i Władysław Witiw, Krystyna i Andrzej
Wcisły, Dorota i Jan Gąsior oraz Urszula i Józef Małaniak. W uroczystości
udział wzięły także: Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Twardogórze Syl-

wia Dulik i Zastępca Kierownika USC
w Twardogórze Dorota Mak-Wypych.
Warto dodać, że okolicznościowe torty
dla jubilatów - na zaproszenie burmistrza - upiekła uczennica SP 2 w Twardogórze Monika Szewczyk, która jest
laureatką gminnego Festiwalu "Jestem
twórcą, jestem stąd!".
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.

13 sierpnia naszą gminą zarządzała
Aleksandra Sójka, która wylicytowała Dzień w roli Burmistrza podczas
ostatniego finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Pani Burmistrz
zapoznała się z pracą Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze, wzięła udział
w spotkaniach: z projektantem pałacu barokowego w Twardogórze oraz
z wykonawcą robót budowlanych,
konserwatorskich i restauratorskich
w Goszczu. Odwiedziła też Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze gdzie zapoznała się z obiektami przy ul. Wrocławskiej oraz porozmawiała z młodzieżą przebywającą
w GOSiR na obozie sportowym.

Aleksandra Sójka zapoznała się
z pracą burmistrza

Alojzy
Kulig
1953-2021

Jubileusz obchodziło osiem par

4 września br. głębokim smutkiem wypełniła nas wiadomość o śmierci śp. Alojzego Kuliga – wieloletniego społecznika i samorządowca Gminy Twardogóra.
Jego ponad 30-letni trud i zaangażowanie w podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców naszej gminy sprawiły, że stał się częścią jej historii już od narodzin
twardogórskiego samorządu: jako radny gminny (1990-2001) i pierwszy Przewodniczący
Rady Miejskiej w Twardogórze, Zastępca Burmistrza (1990-1998), Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra (1998-2000), kierownik/dyrektor gminnej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (1975-1990, 2000-2021), a także radny powiatowy (2002-2021) i Przewodniczący Rady
Powiatu Oleśnickiego (2014-2018).
W wieku 68 lat, po 49 latach aktywności zawodowej – w lipcu br. przeszedł na emeryturę jako
Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Twardogórze.
Efekty Jego starań niechaj zapiszą się w ludzkiej życzliwej wdzięczności i pamięci.
Rodzinie oraz współpracownikom Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.
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Dożynki gminne w Chełstowie

Msza dożynkowa w Chełstowie

W pierwszą niedzielę września br.
podczas odpustowej mszy świętej
w kościele filialnym pw. św. Idziego
w Chełstowie - odbyło się gminne
Święto Plonów. Ze względu na trwające ograniczenia pandemiczne uroczystość odbyła się w nieco skromniejszej
formie – nie było ani konkursu na dożynkowy wieniec, ani wieńców z każdego sołectwa. Sołtysi zdecydowali
o jednym, wspólnym wieńcu dożynkowym, przygotowanym przez organizatora tegorocznych dożynek – Sołectwo Chełstów.
Wraz z sołtysami, mieszkańcami sołectw i mieszkańcami Twardogóry w obchodach udział wzięli: przedstawiciele władz samorządowych,
na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Twardogóra Pawłem Czulińskim,

Dożynki to jedno z najpiękniejszych
polskich świąt ludowych. Dziękuję
rolnikom, działkowcom i pszczelarzom z całej gminy za ich ciężką
pracę dla wspólnego dobra.
Ze względu na pandemię i utrudnione kwestie organizacyjne wspólnie z sołtysami zdecydowaliśmy
o skromniejszej formie tegorocznych obchodów. Mam nadzieję, że
w przyszłym roku dożynki, które
planujemy w Domasławicach
odbędą się w dawnej formule, którą
znamy sprzed lat – mówi burmistrz
Paweł Czuliński.

Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Twardogórze Mirosławem Adamczykiem i radnymi, przedstawiciele: Spółdzielni, Kółek Rolniczych,
pszczelarzy, wędkarzy, obydwu związków działkowców, a także szefowie
gminnych jednostek, w tym: dyrektorzy szkół gminnych.

PRZEWODNIK PO INWESTYCJACH
Energooszczędne, proekologiczne, przystosowane dla 300 dzieci uczęszczających do 12
oddziałów, z nowoczesnym placem zabaw – takie będzie nowe przedszkole w Twardogórze.

Nowe przedszkole coraz bliżej

Energooszczędne, proekologiczne,
przystosowane dla 300 dzieci uczęszczających do 12 oddziałów, z nowoczesnym placem zabaw - takie będzie
nowe przedszkole w Twardogórze.
Obiekt z przestronnymi salami dydaktycznymi z zapleczem i bezpośrednim
dostępem do terenowego placu zabaw, strefami zabaw dostosowanymi
do wieku dzieci, ogródkiem, blokiem
sportowo - rekreacyjnym i jadalnią
będzie przyjazny dla najmłodszych,

Koncepcja, która zwyciężyła w konkursie architektonicznym

Chcemy aby przedszkole było
nowoczesne i zgodne z kierunkiem,
który dyktują obecne czasy – mówi
burmistrz Paweł Czuliński.
Dzięki rozwiązaniom proekologicznym budynek będzie o 70% tańszy
w eksploatacji, co wygeneruje
oszczędności. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym
w konsultacje. Uwagi i sugestie
mieszkańców przekazałem zespołowi projektowemu, który rozpoczął
prace – podkreśla.

i w pełni dostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych. Zielone dachy i ściany, wykorzystanie naturalnego światła do doświetlenia i ogrzania
budynku, zastosowanie fotowoltaiki
oraz retencji wody wpłynie na energooszczędność i zeroemisyjność przedszkola czyniąc go neutralnym dla środowiska.
– Wspólnie z architektami i dyrektor
Miejskiego Przedszkola w Twardogórze analizowaliśmy każdą koncepcję
- mówi radna Katarzyna Urbanek,
która była członkiem Sądu Konkursowego. Zależało nam by obiekt spełniał
najwyższe standardy - będą z niego
przecież korzystać najmłodsi mieszkańcy naszej gminy - dodaje.
Oprócz dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji inwestycji niezbędne jest pozyskanie środków
zewnętrznych. Gmina Twardogóra
ubiega się o dofinansowanie budowy
przedszkola w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
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Drugie życie pałacu w Goszczu
stanie wpisany na listę UNESCO. Cieszę
się również ze współpracy z Norwegią.
Mamy tam wielu znajomych, którzy interesują się kulturą i sztuką. Postaram
się, aby na otwarcie pałacu przyjechała królowa Norwegii. Dziś chciałbym
podarować Panu Burmistrzowi prezent
– fotografię mojego ojca, który był niezwykle związany z tym miejscem.

Ruszyły prace budowlane przy pałacu w Goszczu. Konstrukcja jednego
z najważniejszych zabytków naszej
gminy zostanie zabezpieczona i przystosowana do zwiedzania.
Umowa na wykonanie robót budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich pomiędzy Gminą Twardogóra
a firmą Haras Budownictwo Sp. z o. o.
– sp. k. została podpisana 28 lipca. Plac
budowy został przekazany wykonawcy. Obecnie trwają prace przygotowawcze, w tym zabezpieczenie terenu.
Działania budowlane rozpoczną się
w połowie października.
Jestem szczęśliwy, że rozpoczynamy
prace budowlane – mówi burmistrz
Paweł Czuliński.
Widzimy, jak degradacja pałacu postępuje, za kilka lat nie mielibyśmy
już czego ratować. Naszym celem
jest, aby ten zabytek stał się perełką
architektoniczną, którą będą chętnie odwiedzać nasi mieszkańcy, jak
i turyści z całej Polski – podkreśla.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt rozpoczyna
się właśnie dziś, że jesteśmy częścią tej
historii – dodaje Przewodniczący Rady
Miejskiej w Twardogórze Mirosław
Adamczyk. Rada Miejska w Twardogórze od początku wspierała ten projekt
i dalej będzie go wspierać. Życzę aby realizacja inwestycji przebiegła pomyślnie.
W uroczystości podpisania umowy wzięli udział Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński,
przedstawiciele wykonawcy: Prezes
Zarządu Arkadiusz Harasimowicz oraz
prokurent Sylwia Urbaniak, posłowie
na Sejm RP: Agnieszka Soin i Michał
Jaros, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze Mirosław Adamczyk,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze Mateusz Szczepa-

niak oraz radni: Katarzyna Urbanek,
Magdalena Żerebecka, Jolanta Rusinek, Maciej Bukowski, a także wnuk
ostatniego właściciela obiektu z rodu
von Reichenbach: Albrecht Graf von
Reichenbach z rodziną, prezes zarządu firmy wspierającej gminę w procesie aplikacji "Progress Consulting" sp.
z o.o. Tomasz Pierzga, sołtys sołectwa
Goszcz Stanisław Kadela oraz dyrektorzy, kierownicy i pracownicy gminnych jednostek oraz referatów UMiG
w Twardogórze.
– Cieszę się, że na tego typu inwestycje
mogą być przeznaczane środki rządowe
– mówi poseł Agnieszka Soin.
– Dziś możemy podpisać umowę na
prace przy zabytku, który będzie służył
mieszkańcom i wpłynie na rozwój turystyki w regionie. Dalej jako poseł będę
zabiegać, aby takie inwestycje otrzymywały dofinansowanie z rządu – dodaje
parlamentarzystka, która na co dzień
pracuje w sejmowej Komisji Kultury
i Środków Przekazu.
– Dolny Śląsk jest miejscem wspaniałym, a Goszcz jest dla mnie bardzo ważny – zaznacza poseł Michał Jaros.
– O zabezpieczenie środków na rewitalizację pałacu w Goszczu składałem
poprawkę do Budżetu Państwa na 2021
rok. Teraz, dzięki środkom z funduszy
norweskich oraz dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu - ten pałac doczeka się remontu. Z niecierpliwością czekam na efekt
końcowy i otwarcie tego wyjątkowego
miejsca dla mieszkańców oraz turystów.

W ramach projektu, na który gmina
pozyskała rekordowe dofinansowanie, oprócz prac budowlanych będzie
realizowana bogata oferta kulturalna,
zakładająca współpracę z partnerem
z Norwegii. Przypominamy, że nasz
samorząd zawarł pierwszą w historii
gminy międzynarodową umowę partnerską z organizacja INTBAU Norway,
zrzeszająca wybitnych architektów i ludzi kultury z Oslo.
– Nasz projekt obejmuje zarówno działania infrastrukturalne jak i "działania
miękkie" związane z nadaniem ruinom
nowej funkcji: kulturalnej i edukacyjnej,
które zostały wypracowane w wyniku
konsultacji społecznych – mówi Kierownik Referatu Funduszy, Promocji
i Rozwoju Anna Lorek z twardogórskiego magistratu.
– Jeszcze w trakcie realizacji projektu
odbędzie się 12 wydarzeń kulturalno –
edukacyjnych, skierowanych do wielu
grup mieszkańców i turystów. Po jego
zakończeniu weźmiemy udział w 31 kolejnych – będą to m.in. wystawy, pokazy
multimedialne, fireshow, koncerty, festiwale, plenery malarskie i fotograficzne,
zajęcia plastyczne, pokazy gastronomiczne, jarmarki, lekcje muzealne, zawody w łucznictwie, pokazy rycerskie,
pokazy baristów, Karawana – wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji. Realizacja
projektu pozwoli na wzmocnienie funkcji reprezentacyjnej oraz turystycznej
zabytkowego obiektu. Już dziś zaprasza-

my do gościnnego Goszcza przypominając, że nazwa miejscowości wywodzi się
od słowa "gościniec" – dodaje.
Realizacja inwestycji przewidziana jest
do końca 2023 r. Wartość robót budowlanych w ramach umowy wyniesie
6 097 192,90 zł Całkowita wartość zadania to 10 492 284,43 zł , z czego aż
85% to pozyskane dofinansowanie.
– Restauracja i rewitalizacja pałacu
w Goszczu oraz podejmowanie działań
na rzecz pałacu barokowego w Twardogórze pokazują, że podchodzimy poważnie do naszych kluczowych zabytków
- mówi Maciej Bukowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miejskiej
w Twardogórze. Realizacja tych inwestycji wpłynie na poprawę życia kulturalno-społecznego w całej gminie - podkreśla.
– Jest to bardzo trudna, ale i też ciekawa inwestycja - mówi Aleksander Król,
Kierownik Referatu Infrastruktury
Technicznej UMiG w Twardogórze.
– Przed nami wiele niewiadomych, bo
kolejne etapy prac będą na bieżąco odkrywały tajemnice tego obiektu. Prace budowlane są dla nas wyzwaniem
i wymagają ścisłej współpracy z organem konserwatorskim i wykonawcą robót - zaznacza.
Projekt realizowany jest w ramach
działania 1. „Poprawa zarządzania
dziedzictwem kulturowym”, poddziałania 1.1. „Restauracja i rewitalizacja
dziedzictwa kulturowego” Programu
„Kultura”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego na lata 20142021.

– Dziękuję Panu Burmistrzowi za zaproszenie na to wydarzenie. Ja i moja
rodzina bardzo się cieszymy z tego projektu – podkreśla Albrecht Graf von
Reichenbach.
– Mam nadzieję, że kiedyś i ten obiekt podobnie jak wybudowany przez naszą
rodzinę Kościół Pokoju w Jaworze - zo-

Podpisanie umowy z wykonawcą to ważny moment dla tego miejsca

Wnuk ostatniego właściciela pałacu podarował burmistrzowi portret ojca
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PONAD 4 MLN NA EKOLOGICZNE
CENTRUM MIASTA!

Gmina Twardogóra pozyskała kolejne miliony z funduszy norweskich - tym razem na ekologiczną
rewitalizację podwórzy między Rynkiem i Placem Piastów, Rynkiem
a ulicą Dąbrowskiego oraz parku
przy Bazylice Mniejszej w TwardoTo pierwszy tak wyraźny krok
w stronę zielono-niebieskiego
rozwoju miasta – mówi burmistrz
Paweł Czuliński. Cieszy fakt, że
szereg działań zrealizujemy z 85%
dofinansowaniem. Dziękuję moim
współpracownikom za zaangażowanie na rzecz tego projektu
oraz tym radnym, którzy wspierają
ważne dla mieszkańców inwestycje
– podkreśla.

górze. To tam głównie planowane
jest wdrożenie elementów niebiesko-zielonej infrastruktury – tak ważnej w walce ze zmianami klimatu
tj. suszą, ulewnymi deszczami czy
degradacją terenów zielonych przez
betonowanie przestrzeni miejskich.
W ramach projektu wykonane zostaną
m.in. zielone parkingi i ciągi komunikacyjne, zbiorniki na deszczówkę,
hotele dla owadów, stacja ładowania
samochodów elektrycznych, zielone
wiaty śmietnikowe i ściany budynków
oraz mała architektura z fontanną
w parku przy Bazylice Mniejszej.
W ostatnim czasie rozpoczęły się prace projektowe dotyczące podwórzy.
Zaproponowane rozwiązania zostały
przedstawione mieszkańcom, którym
przestrzeń ma służyć jak najlepiej.

Ponadto z pełnym zakresem projektu
wszyscy mieszkańcy gminy Twardogóra będą mogli się zapoznać w kwietniu 2022 roku podczas Ekopikniku.
Projekt pn. „Wdrożenie elementów
zielono - niebieskiej infrastruktury
na terenie miasta Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich
przestrzeni publicznych i działania
edukacyjne” zakłada również budowę ogrodu sensorycznego przy szkole
podstawowej (ul. Stefana Batorego),
a także założenie ogrodów użytkowych
dla mieszkańców. Oprócz nowych
roślin, które pojawią się w centrum
Twardogóry planowane są też nowe
nasadzenia wzdłuż ul. Wielkopolskiej.
Realizację projektu w latach 20212023 wspierał będzie partner zagraniczny – szkoła wyższa z Norwegii:

To już kolejna duża inwestycja
w naszej gminie, dzięki której liczne
obiekty i miejsca nabiorą nowego
wyglądu – mówi Mirosław Adamczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze.
– Niezmiernie cieszy mnie fakt,
że długo wyczekiwana przebudowa
terenów w Rynku dojdzie do skutku
i poprawi komfort życia mieszkańców. Na ponad 2000 gmin z całej
Polski, tylko 19 otrzymało dofinansowanie – wspaniale, że znaleźliśmy się w tym gronie.

Høgskulen for Grøn Utvikling. Jest
to druga, po INTBAU Norway instytucja zagraniczna wspierająca gminę
w działaniach na rzecz jej rozwoju.
C a łkow it a w ar to ś ć proj ektu : to
4 970 192,50 zł. Przyznana kwota dofinansowania: 4 224 663,59 zł, w tym
85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz 15% z budżetu gminy.

We wrześniu odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami, w trakcie których
mogli wyrazić swoje zdanie i wnieść uwagi do koncepcji podwórzy. Uczestnicy
konsultacji przyjęli wstępne założenia z entuzjazmem.

Rewolucja na drodze nr 448
Gmina Twardogóra podejmuje intensywne starania aby droga wojewódzka nr 448 od Goli Wielkiej,
poprzez Moszyce, Goszcz i Nową
Wieś Goszczańską była dla naszych
mieszkańców bezpieczna. W tym
celu realizowane są i będą kolejne inwestycje tj. przebudowa drogi Moszyce - Goszcz, korekta niebezpiecznego
łuku w Goszczu i projekt drogi od
ronda Solidarności do skrzyżowania

w Chełstówku. Gmina przygotowuje
także wnioski o remonty dróg w Nowej Wsi Goszczańskiej i Goli Wielkiej.
W zeszłym roku we współpracy z Powiatem Oleśnickim został przebudowany 1 km odcinek drogi z Moszyc
do Goszcza. W listopadzie zakończy
się przebudowa kolejnego odcinka
tej drogi. Wykonawcą prac - za kwotę 1 253 756,08 zł brutto - jest wrocławska firma Berger Bau Polska Sp.

Niebezpieczny przejazd pod wiaduktem w kierunku Chełstówka

z o.o. Z budżetu Gminy Twardogóra
przeznaczono na ten cel 13,5% kosztu
zadania - pozostałą kwota (tj. 86,5%)
stanowić będą środki z Województwa
Dolnośląskiego.
W Goszczu będzie realizowana kolejna duża, drogowa inwestycja - chodzi o korektę najniebezpieczniejszego
miejsca w Powiecie Oleśnickim - łuku
znajdującego się na drodze w kierunku
Nowej Wsi Goszczańskiej. Inwestycja,
której projekt budowlany przygotowywany był w latach 2016-2020 r. była
zagrożona z uwagi na odmowną decyzję o pozwoleniu na budowę. Jednak
w 2019 roku, na wniosek burmistrza
Czulińskiego, Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei wznowiła opracowanie
dokumentacji projektowej, która jest
już ukończona. Obecnie posiada ona
prawomocne pozwolenie na budowę
co pozwala na przystąpienie do realizacji tego zadania. Z budżetu gminy na tę
inwestycję przeznaczono 1 133 000,00
zł, całkowity koszt zadania realizowanego przez Województwo Dolnośląskie wynosić będzie 3 357 509,08 zł.
Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest na lata 2021/2022.

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi od ronda Solidarności
do skrzyżowania w Chełstówku to
kolejne ważne przedsięwzięcie realizowane przez nasz samorząd. Obecnie ze względu na wiadukt kolejowy
mieszkańcy naszej gminy i osoby
przyjezdne napotykają trudności
w postaci zwężenia drogi do jednego pasa ruchu, ograniczenia skrajni
pionowej do 3.2m, brak chodnika
w Chełstówku przy skrzyżowaniu
drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, czy generalny zły stan nawierzchni. Projektowanie tego odcinka, które rozpoczęło się w 2014 utknęło
w martwym punkcie przez problemy
z uzgodnieniem realizacji tej inwestycji w okolicy wiaduktu. Intensywne
rozmowy z przedstawicielami PKP
oraz DSDiK zaowocowały kluczowym, trójstronnym porozumieniem.
Gmina Twardogóra wraz z DSDiK
realizują prace projektowe w zakresie
drogi, zaś PKP kompleksowo zaprojektuje i przebuduje wiadukt. Jest to
przełom dla tej inwestycji, który wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w tym
miejscu.
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Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych

Przywrócono połączenia autobusowe

Gmina Twardogóra otrzyma wsparcie
w wysokości ponad 80 tys. zł. na budowę i przebudowę przejść dla pieszych
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r. Dofinansowane
zostaną dwa zadania: budowa przejścia dla pieszych przy ul. Gdańskiej
w Twardogórze (kwotą 53 120 zł) oraz
przebudowa przejść dla pieszych przy
ul. Ogrodowej w Twardogórze (kwotą
27 040 zł). Dofinansowanie stanowić
będzie 80% kosztu zadania. Przejście
dla pieszych przy ul. Gdańskiej będzie wyniesione, a ponadto tak jak
w przypadku ul. Ogrodowej - zaprojektowano przed nim ułożenie betonowych płytek ostrzegawczych
i naprowadzających dla osób słabo i niewidzących. Zwiększające widoczność
oznakowanie przejścia wykonane zostanie przy pomocy masy termoplastycznej.

W trakcie sierpniowej Sesji Rady
Miejskiej w Twardogórze, zwołanej
na wniosek burmistrza Pawła Czulińskiego radni zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego w wysokości 65 tys.
zł na organizację transportu zbiorowego w latach 2021-2022. Od 1 września mieszkańcy naszej gminy mogą
korzystać z połączeń autobusowych
na trasach: Oleśnica–Syców–Twardogóra–Międzybórz, Twardogóra–
Drołtowice–Syców, Twardogóra–Międzybórz–Syców, Syców–Międzybórz
–Twardogóra. Kursy odbywają się
w dni robocze i mają przede wszystkim umożliwić dojazd mieszkańcom do szkół lub pracy na trasach,
z których wycofał swoją komunikację
w czerwcu PKS Ostrów Wielkopolski.
Szczegóły na stronie polbus.pl.

Burmistrz Paweł Czuliński i Poseł na Sejm RP Paweł Hreniak odwiedzili miejsca,
w których powstaną bezpieczne przejścia

Co więcej do oświetlenia przejść wykorzystane zostaną energooszczędne lampy LED wraz z punktowymi elementami odblaskowymi tzw. kocimi oczkami.
Realizacja inwestycji znacząco poprawi

BUDŻET
OBYWATELSKI
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego oraz siłownia
plenerowa w Twardogórze to projekty,
które zostaną przeznaczone do realizacji w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego.
Głosowanie w TBO zostało przeprowadzone w dniach 1-15 września 2021 r.
Każdy mieszkaniec gminy Twardogóra
mógł zagłosować osobiście w jednym
z pięciu punktów zlokalizowanych na
terenie miasta (Ratusz, GOSiR, Biblioteka Publiczna, ZGM, ZGK), drogą
pocztową bądź przez ePUAP. Mieszkańcy wybierali spośród dziewięciu
propozycji, które znalazły się na liście
projektów do głosowania. Łącznie oddano 1734 głosów, z których 1504 było
ważnych. Za nieważne uznano głosy,
które zawierały nieczytelne dane na
karcie do głosowania, nie zawierały
pełnych danych osobowych i adresowych, podpisu, znaku X przy danym
projekcie, a także zostały oddane wielokrotnie przez tego samego mieszkańca. Zgodnie z Uchwałą XXXV.278.2021
Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia
24 marca 2021 r. w sprawie Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego do
realizacji przekazane zostaną projekty,
które uzyskają największą ilość głosów,
aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim. Pula środków
wynosi 100 tys. zł. W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają
na realizację kolejnego projektu z listy,

za rekomendowany do realizacji uznaje się Projekt zajmujący kolejną pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji
mieszczą się w kwocie pozostałej do
rozdysponowania. Zasadę stosuje się
do wyczerpania zaplanowanej kwoty.
Wyniki głosowania: Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego, koszt: 63 400 zł, liczba głosów: 1137,
Powrót do normalności poprzez aktywności - kulturalne odmrożenie Twardogóry i okolic, koszt: 77 000 zł, liczba
głosów: 117, Leśna hasanka, koszt:
57 367 zł, liczba głosów: 81, Siłownia plenerowa w Twardogórze, koszt:
32 000 zł, liczba głosów: 76, Zadbajmy
o wolno żyjące koty, jeże i wiewiórki,
koszt: 20 000 zł, liczba głosów: 41, Bezpłatna sterylizacja i kastracja zwierząt
właścicielskich, koszt 20 500zł, liczba
głosów: 30, Wymiana nawierzchni placu betonowego przy scenie teatralnej,
koszt: 46 000 zł, liczba głosów: 14, Uzupełnienie boiska w urządzenia siłowe
i altanę, koszt: 34 000 zł, liczba głosów:
4, Wymiana nawierzchni sceny teatralnej przy ogródkach działkowych, koszt
36 000 zł, liczba głosów 4.
Biorąc pod uwagę powyższe wyniki
głosowania, w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 zostaną ujęte
następujące projekty:
1. Zakup sprzętu hydraulicznego do
ratownictwa drogowego
2. Siłownia plenerowa w Twardogórze (ścieżka obok Herkulesa).

Zagłosować można było m.in. w Bibliotece Publicznej

bezpieczeństwo na każdej z tych dróg,
szczególnie, że znajdują się na trasie do
i ze szkoły, a także jako drogi dojazdowe do obiektów użyteczności publicznej
i placówek handlowych.

Plac zabaw przy Batorego
Przy ul. S. Batorego, tuż obok SP 2
w Twardogórze i oddziału Miejskiego Przedszkola powstanie długo wyczekiwany plac zabaw. Wśród urządzeń, z których będą korzystać nasi
najmłodsi mieszkańcy, pojawią się
m.in.: zjazd linowy, zjeżdżalnia, bocianie gniazdo, panel wspinaczkowy,
panel muzyczny, tablica do rysowania, linarium, karuzela, a także gry:
klasy i twister na kostce brukowej.
Inwestycję za kwotę 99 999 zł brutto

realizuje firma BabyCam Paweł Chodakowski z Michałowic. O placu zabaw
z przedszkolakami rozmawiał osobiście burmistrz Paweł Czuliński, który
1 września pojawił się w przedszkolu
w towarzystwie dyrektor Agaty Jesionki.
Cenię sobie każą rozmowę - te
z dziećmi są dla mnie wyjątkowe.
Bardzo szczere i otwarte.
Tym razem konkretnie dowiedziałem
się jakiego placu zabaw oczekują
najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.
Wytyczne naszych przedszkolaków
zrealizujemy w ciągu kilku najbliższych tygodni – mówi burmistrz.

Przedszkolaki chętnie dzieliły się pomysłami na nowy plac zabaw

Ścieżka coraz bliżej
13 września została podpisana umowa na remont ścieżki pieszo-rowerowej Sosnówka - Drogoszowice.
W ramach przedsięwzięcia zostanie wymieniona nawierzchnia, która
obecnie jest w złym stanie technicznym. Ścieżkę, za kwotę 153 851,83
zł brutto wyremontuje firma GEMBIAK-MIKSTACKI Sp. j. z Krotoszyna. 20 000 zł to środki, które nasz samorząd pozyskał na ten cel z Powiatu

Oleśnickiego, pozostała część kwoty
pochodzić będzie z budżetu gminy.

Dziękuję tym radnym, którzy
dostrzegli potrzebę realizacji tej
inwestycji i poparli przeznaczenie
środków na realizację tego przedsięwzięcia, szczególnie radnemu z
tego okręgu - Danielowi Nicponiowi
za zaangażowanie - mówi burmistrz
Paweł Czuliński.

Remont ścieżki poprawi bezpieczeństwo i atrakcyjność turystyczną gminy
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Odnowili swoją kapliczkę
16 lipca odbyła się w Trzech Chałupach wyjątkowa uroczystość – poświecenie przydrożnej kapliczki.
Okolicznościową celebrę odprawił
ks. Krzysztof Bucyk SDB – proboszcz
twardogórskiej parafii, na zaproszenie
mieszkańców odpowiedział również
burmistrz Paweł Czuliński. Odnowienie kapliczki w Trzech Chałupach
jest inicjatywą i odbyło się staraniem
mieszkańców tej miejscowości, którzy uznali, że ich kapliczka to nie tylko miejsce kultu religijnego, nie tylko
symbol kulturowy, ale również ogniwo spajające tamtejsze rodziny, inte-

grujące społeczność lokalną. Wszak
ta kapliczka położona jest w samym
sercu ich wsi. Zwracając się do zgromadzonych, na czele z mieszkającym
właśnie w Trzech Chałupach sołtysem
Olszówki - Stanisławem Marszałkiem,
burmistrz z uznaniem odniósł się do
aktywnej działalności mieszkańców
i pogratulował efektu współpracy. Słowa podziękowania wszystkim zaangażowanym w odnowienie kapliczki
przekazał następnie sołtys Marszałek,
dziękując również burmistrzowi i proboszczowi - za ich przybycie i życzliwość dla tej społecznej inicjatywy.

Kapliczka to inicjatywa mieszkańców

EKOLOGICZNA STRONA GMINY
Województwo
dopłaci do
melioracji

W środę 18 sierpnia br. Skarbnik Miasta i Gminy Twardogóra Izabela Kłosowska odebrała w sali konferencyjnej Oleśnickiej Biblioteki Publicznej,
z rąk wicemarszałka Województwa
Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego, promesę o wartości 5824 zł na
dofinansowanie inwestycji w ramach
konkursu na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych będących
własnością gminy. W naszej gminie
zabiegom melioracyjnym, takim jak
korytowanie, oczyszczanie, wykaszanie – zostanie poddanych łącznie
1040 mb rowów na terenach sołectw:
Bukowinka, Domasławice, Goszcz
i Moszyce. Całkowity koszt operacji został skalkulowany na 14 560 zł,
z czego 5824 zł zostanie zrefundowane, zgodnie z udzielona promesą.

Pieniądze
dla strażaków
Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu
przyznał dotacje dla jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych
z gminy Twardogóra w wysokości:
OSP Twardogóra – 8 000,00 zł; OSP
Goszcz – 5 094,12 zł; OSP Grabowno Wielkie – 3 440,00 zł; OSP Domasławice – 1 890,00 zł. Przyznane środki zostaną wykorzystane
do zakupu sprzętu, wyposażenia,
środków ochrony indywidualnej.
Inwestycję będą także współfinansowane z budżetu gminy Twardogóra w wysokości: OSP Twardogóra – 12 000,00 zł; OSP Goszcz –
7 642,00 zł; OSP Grabowno Wielkie – 5 160,00 zł; OSP Domasławice
– 2 835,00 zł.

RUSZA OKRES
GRZEWCZY
NIE SPALAJ ODPADÓW
Według danych statystycznych,
w kotłowniach przydomowych najczęściej spalane są odpady plastikowe
lub drewnopochodne tj. stare meble
i sklejki. To właśnie z tych odpadów
do atmosfery są emitowane najbardziej niebezpieczne dla człowieka
i środowiska związki m.in. chlor, który w połączeniu z wysoką wilgotnością
powietrza może tworzyć kwasy, cyjanowodór, który jest najbardziej toksycznym związkiem, dioksyny i furany,
które są silnie rakotwórcze, tlenki węgla i azotu, które drażnią drogi oddechowe i uszkadzają płuca.
Bezwzględny zakaz spalania odpadów
związany jest nie tylko z regulacja-

mi prawnymi i ochroną środowiska,
ale przede wszystkim z troską o nasze
zdrowie. Każdy z nas ma obowiązek segregowania śmieci i przekazywania ich
specjalistycznej firmie, która odbiera
odpady komunalne od mieszkańców.
Przecież i tak za to płacimy, to dlaczego
ciągle jeszcze spalamy odpady?
W sezonie grzewczym 2020/2021
przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli palenisk domowych, udzielono
kilkunastu pouczeń, pobrano do badania kilka próbek popiołów i nałożono pierwsze mandaty karne za spalanie odpadów.
Każdy przypadek podejrzenia spalania śmieci, można zgłosić do Urzędu

Miasta i Gminy Twardogóra pod numerem telefonu 71 399 22 39.
Kontrolą domowych pieców i kotłów
zajmują się pracownicy lokalnego magistratu. Na podstawie upoważnień
burmistrza mogą oni m. in. wchodzić
do domów, dokonywać kontroli pieców i kotłów w zakresie stosowania
przepisów o ochronie środowiska,
sprawdzając, jakie paliwa są używane
do ogrzewania domów, a w szczególności czy w paleniskach domowych
nie dochodzi do spalania odpadów,
co jest zabronione.
Pamiętaj spalanie odpadów jest wykroczeniem! Utrudnianie kontroli
przestępstwem!

Uchwały antysmogowe
dla Województwa Dolnośląskiego
Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwały w sprawie ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (tzw. uchwały antysmogowe).
Uchwały te zaczęły obowiązywać od
1 lipca 2018 r. i musieli dostosować
się do nich wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego.

Jakie zakazy wprowadza
uchwała „antysmogowa” na
terenie Gminy Twardogóra?

Od 1 lipca 2018 r. – zakaz stosowania:
1. Węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
2. Węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm.
3. Mułów węglowych i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw
o uziarnieniu mniejszym niż 3
mm, oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
4. Biomasy o stałej wilgotności powyżej 20%
Uchwała nie zakazuje całkowicie używania węgla kamiennego.

Nowe wymogi dla kotłów –
co i od kiedy?
• od 1 lipca 2018 r. – nowo uruchamiane kotły, piece i kominki muszą spełniać wymagania emisyjne
dla cząstek stałych (pyłu) nie więcej niż 40mg/m3
• od 1 stycznia 2024 r. – zakaz użytkowania instalacji pozaklasowych,
nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów
emisyjnych pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – czyli tzw. „kopciuchów”
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• od 1 stycznia 2028 r. – zakaz użytkowania instalacji nie spełniających wymagań emisyjności pyłu
minimum dla klasy 5 – koniec
możliwości użytkowania klasy 3 i 4.
Kotły 5 generacji nie są objęte ograniczeniami – można je stosować
przez cały czas.

Ważne informacje
• przepisy obowiązują przez cały
rok, bez względu na sezon,
• przepisy dotyczą każdego, kto eksploatuje instalację – nie trzeba być
jej właścicielem, a jedynie użytkownikiem, aby być zobowiązany do przestrzegania powyższych
przepisów, przepisy dotyczą także
prowadzących działalność gospodarczą i posiadających kotły
o mocy do 1 MW,
• uchwały dotyczą instalacji przeznaczonych do spalania paliw

stałych – również: kotłów, piecokuchni, pieców kaflowych, pieców
typu „koza”, kominków,
• uchwała nie wprowadza ograniczeń i nowych obowiązków dla
m ies z kańców korz y st aj ąc ych
z sieci ciepłowniczych, ogrzewania elektrycznego, gazowego, olejowego i pomp ciepła.

Co grozi za niedostosowanie
się do uchwały „antysmogowej”?
Sankcje zostały określone w art. 334
Prawa ochrony środowiska:
„kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w
uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 69, podlega
karze grzywny”, a zgodnie z art. 24
Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi
od 20 zł do 5000 zł.

Kontrole nieruchomości
W najbliższym czasie Gmina Twardogóra planuje przeprowadzić kontrole nieruchomości, na których
zachodzą nieprawidłowości w gospodarowaniu nieczystościami ciekłymi (dotyczy szamb). Właściwą
gospodarkę tego rodzaju odpadami
reguluje ustawa z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 888). Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt
2, 3a, 3b ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie
czystości i porządku przez:
• przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub,
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczy-

stości ciekłych lub w przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe,
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię
ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych;
• gromadzenie nieczystości ciekłych
w szambach;
• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Natomiast zgodnie z art. 10 ust 2 kto
nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze
grzywny.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"
Kocioł na ekogroszek z dotacją tylko do końca 2021 roku
Od 1 lipca 2021 r. została wprowadzona zmiana w krajowym programie
„Czyste Powietrze”, w wyniku której
zakup i montaż kotła na węgiel będzie
możliwy tylko do 31 grudnia 2021
r. W związku z powyższym osobom,
które rozważają wymianę kopciucha
na kocioł na ekogroszek w ramach
programu „Czyste Powietrze” zostało
niewiele czasu na zrealizowanie inwestycji. Osoby, które w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. złożą
wniosek o dotację na kocioł na ekogroszek, wciąż mogą uzyskać środki na ten
cel. Należy jednak spełnić trzy podstawowe warunki, którymi są:
1. złożenie wniosku o dofinansowanie
obejmujące kocioł na węgiel do 31
grudnia 2021 r.,
2. zakup kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
3. wystawienia faktur y za zakup
i montaż nowego kotła do 31 grudnia 2021 r.
Powyższe warunki nie dotyczą osób,
które złożyły wnioski o dofinansowa-

nie przed datą wejścia w życie zmian
w programie "Czyste powietrze", tj.
przed 1 lipca 2021 roku.

CZYSTE POWIETRZE – MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA KREDYTU
Z ap ow iadana ś cie żk a b an kowa
w programie „Czyste Powietrze”, czyli
nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank
oraz Bank Ochrony Środowiska są
pierwszymi bankami, które rozpoczęły akcję kredytową.
Część warunków dofinansowania
w programie „Czyste Powietrze” dla
ścieżki bankowej została zmieniona
w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
Najważniejsze zmiany to:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia:
■ w przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
■ w przypadku banków: od daty
złożenia wniosku,

• okres realizacji:
■ WFOŚiGW: 30 miesięcy od dnia
złożenia wniosku,
■ banki: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
• rozliczenie wniosku:
■ WFOŚiGW: maksymalnie
w trzech częściach,
■ banki: rozliczenie całości po
zakończeniu przedsięwzięcia,
• korekta wniosku:
■ WFOŚiGW: tak,
■ banki: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.
Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest
wypłacenie beneficjentowi przez bank
kredytu z przeznaczeniem wyłącznie
na cele zgodne z programem „Czyste
Powietrze”, w tym co najmniej w 95%
na pokrycie kosztów kwalifikowanych,
oraz wykorzystanie tego kredytu przez
beneficjenta zgodnie z jego przeznaczeniem.
Pięć kroków do Kredytu Czyste Powietrze
1. W oddziale banku, który przystąpił
do programu „Czyste Powietrze”,

2.

3.

4.

5.

złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu
– wniosek o dotację z programu
„Czyste Powietrze”. Konsultant
(pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
Po pozytywnej decyzji kredytowej
lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim
imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie WFOŚiGW.
Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt
jest zabezpieczony gwarancją BGK,
to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
W terminie 18 miesięcy (licząc od
dnia złożenia wniosku o dotację)
powinieneś zrealizować inwestycję,
a następnie złożyć w WFOŚiGW
wniosek o jej rozliczenie.
WFOŚiGW wypłaci Ci dotację po
pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na
rachunek Twojego kredytu, czyli
bank zaksięguje je na poczet spłaty
kapitału kredytu.

Zgłoś piec do ogólnopolskiej bazy
Od 1 lipca br. ruszył proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB),
w której mają być zebrane informacje o wszystkich źródłach ciepła
i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy
budynek który ma źródło ciepła lub
spalania paliw o mocy do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiedni
formularz deklaracji. Są dwa sposoby złożenia deklaracji: bezpośrednio
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Twardogóra, listownie na adres Urzędu lub samodzielnie przez stronę
internetową (żeby to zrobić, trzeba
mieć profil zaufany albo podpis elektroniczny). Deklarację musi złożyć
właściciel lub zarządca budynku,
który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW (np.

piec, pompa ciepła, kominek, bojler
elektryczny). Właściciele budynków
istniejących, w których kiedykolwiek było uruchomione źródło ciepła i spalania paliw przed 1 lipca br.
mają 12 miesięcy na wpisanie ich do
ewidencji. Nowe budynki, oddane
do użytkowania po 1 lipca br. trzeba
zgłosić w ciągu 14 dni od uruchomienia w nich źródła ciepła. Za prowadzenie ewidencji odpowiada Główny
Urząd Nadzoru Budowlanego.
Papierowe wzory formularzy dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy
Twardogóra, w pokoju nr 3.
Samodzielnie można złożyć deklarację logując się na stronie zone.gunb.
gov.pl
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Za brak złożenia deklaracji będzie
grozić grzywna, która będzie wymie-

rzana na zasadach ogólnych kodeksu
wykroczeń.
Do CEEB należy zgłosić następujące
źródła ciepła:
• miejska sieć ciepłownicza/ciepło
systemowe/lokalna sieć ciepłownicza
• kocioł na paliwo stałe* z ręcznym
podawaniem paliwa/zasypowy
• kocioł na paliwo stałe* z automatycznym podawaniem paliwa/z
podajnikiem
• kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe
• piec kaflowy na paliwo stałe
• trzon kuchenny/piecokuchnia/
kuchnia węglowa
• kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy/
kominek gazowy
• kocioł olejowy

• pompa ciepła
• ogrzewanie elektryczne/bojler
elektryczny
• kolektory słoneczne do ciepłej
wody użytkowej lub z funkcją
wspomagania ogrzewania
*paliwo stałe to: węgiel, ekogroszek,
drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy
Zarządca złoży deklarację w przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. ogrzewanie gazowe.
W przypadku kiedy w lokalu mieszkalnym znajduje się indywidualne
źródło ciepła np. piec, kominek, koza,
bojler elektryczny, to na właścicielu
lokalu spoczywa obowiązek złożenia
deklaracji do CEEB.
Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie
musimy.
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ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W TWARDOGÓRZE
Udana zbiórka wielkogabarytów
W dniach 28 czerwca – 2 lipca br. na
terenie gminy Twardogóra przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, która była odpowiedzią
na wnioski mieszkańców. Bardzo wysokie koszty zagospodarowania odpadów nie pozwoliły na organizację tego
przedsięwzięcia w latach ubiegłych.
Zakład Gospodarki Komunalnej
sp. z o. o. w Twardogórze odnotował
kilkaset zgłoszeń, a łącznie podczas
akcji udało się zebrać ponad 130 ton
wielkogabarytów oraz 15 ton elektroodpadów.
Dzięki zaangażowaniu pracowników
Spółki akcję udało się przeprowadzić sprawnie – mówi Prezes ZGK
sp. z o. o. w Twardogórze Krzysztof
SZKŁO
Górecki. Mówiąc o zaangażowaniu
mam na myśli to, że część pracowników
wykonywała swoją pracę od godziny
METALE
6:00 do godziny
22:00 – za co im barI TWORZYWA
dzo dziękuję.SZTUCZNE
Taka praca była koniecznością, bo były miejsca gdzie znajdowały się ogromne ilości odpadów. Część
z nich trochę zdemontowana, jednak
większość po prostu wystawiona do odle
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odkręć i zgnieć przed
wyrzuceniem

Bioodpady co oddawać?

Rozpoczyna się sezon jesiennych
porządków w ogrodach. Dym unoszący się w różnych częściach miasta
to coraz częstszy widok o tej porze
roku. Nie wszyscy mieszkańcy mają
świadomość, że palenie ognisk z liści i innych odpadów zielonych jest
nielegalne i dodatkowo przyczynia
się do powstawania smogu. Zakaz
wynika przede wszystkim z ustawy
o odpadach, która mówi o tym, że
nie można spalać pozostałości roślinnych, jeśli istnieje obowiązek ich
selektywnego zbierania. Odpady
zielone można przez cały rok kompostować na swojej posesji i dzięki
temu zmniejszyć opłatę jaką wnosimy co miesiąc za gospodarowanie
odpadami. Można również je oddać
za darmo do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze lub wystawić
przed dom zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Jeśli jednak zamierzamy przekazać odpady
w workach zastanówmy się co do
nich włożymy. Mokre liście, ziemia,
kamienie, to one wpływają na wagę
przekazywanych bioodpadów i tego
ile za nie zapłacimy. Jeden worek
odpadów z ogrodu to często koszt
11,60 zł. Takich worków czasami wystawiamy pięć lub więcej i nie trudno
policzyć, że koszt zagospodarowania
może wynosić: 58 zł, a nawet i 116 zł.
Pamiętajmy o tym, aby nie przekazywać piasku, kamieni i wody razem
z liśćmi. Do PSZOK nie przywoźmy
całych drzewek z ogrodu, możemy
je pociąć na mniejsze części w postaci maksymalnie 0,5-1,0 m długości.
Na pewno zajmą one mniej miejsca
i dalsze postępowanie z nimi będzie
nas wszystkich mniej kosztować.

bioru. Było to trudne zadanie, a wpływ
na jego realizację i koszty z tego wynikające miała pogoda – dodaje.
Mało kto zwraca uwagę na to, że namoknięty odpad w postaci szafki lub
wersalki, potrafi ważyć kilka razy więcej – zaznacza Krzysztof Górecki. Przy
takiej zbiórce jest zagrożenie, że płacąc
za odbiór tych odpadów do zagospodarowania rozliczamy się z wagi odpadu
przekazanego. W tym momencie chciałem podziękować również mieszkańcom za zrozumienie, w sporej części za
reakcję na nasz apel i zabezpieczenie
przed zamoknięciem wystawionych odpadów – mówi.
To dzięki takiej postawie zebraliśmy
ponad 130 ton odpadów wielkogabarytowych i porównywalną ilość
przekazaliśmy do zagospodarowania.
Musimy sobie zdawać sprawę, że 1 tona
odpadów zebranych i przekazanych do
zagospodarowania kosztuje Gminę,
a więc mieszkańca blisko 600 złotych
i jest to koszt bez zbiórki i transportu.
Zatem w przypadku mokrego odpadu
płacimy wszyscy za odpad i w sporej
części za wodę. Mogę śmiało powiedzieć, że zdaliśmy egzamin z postępowania z odpadami. Ponadto Spółka
wypożyczyła nowoczesną śmieciarkę,

Wiem jak ważna była ta zbiórka, co
potwierdziło duże zainteresowanie
mieszkańców – mówi burmistrz
Paweł Czuliński. Jeśli ceny będą tak
stabilne jak w tym roku będziemy
chcieli przeprowadzać taką akcję
regularnie. Cieszę się, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców odpady
trafiły tam gdzie miały trafić czyli
do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Bardzo dziękuję pracownikom ZGK,
którzy do późnych godzin wieczornych odbierali wielkogabaryty –
zaznacza.

aby odpady na bieżąco zgniatać - co
sprawiło, że koszty transportu związane z czasem bardzo się zmniejszyły.
Gdyby nie ten element to myślę, że wystawione odpady nie zbieralibyśmy tydzień tylko co najmniej miesiąc.

Odpady odbierano od mieszkańców,
którzy wcześniej dokonali zgłoszenia

Nowa zamiatarka zadba o czystość w gminie
Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. w Twardogórze został
wzmocniony o nową zamiatarkę! Od
kilku dni pracowicie przemierza ulice
naszego miasta. Nowy sprzęt posłuży
nie tylko w mieście, ale i na sołectwach. W wyniku przeprowadzonego
postępowania przetargowego, w dniu
19.08.2021 r. do spółki dostarczono
fabrycznie nową zamiatarkę RAVO
5-series 540, którą zakupiono w formie leasingu operacyjnego. Całkowity koszt 5-letniego leasingu wyniesie
947 331,63 zł brutto. Nowy sprzęt
udało się zakupić dzięki wsparciu
z budżetu Gminy Twardogóra w wy-

sokości 500 tys. zł (kwota pozyskana
ze środków zewnętrznych). W piątek,
2 września pracę zamiatarki oglądali
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński, Prezes ZGK
Sp. z o. o . Krzysztof Górecki, Kierownik Zakładu Oczyszczania Miasta
Łukasz Bernacki oraz Specj. ds. usług
komunalnych, Bogdan Gońda.
Zakupiona zamiatarka to bardzo nowoczesny sprzęt spełniający najwyższe normy dla emisji spalin EURO 6,
rygorystyczne normy emisji pyłów
zawieszonych PM10 i PM2,5 potwierdzone Certyfikatem EUnited, a także
wymogi bezpieczeństwa i komfortu

Nowoczesny sprzęt posłuży w mieście i w sołectwach

dla osób obsługujących. Zamiatarka posiada dodatkowe wyposażenie
w postaci trzeciej szczotki, która skutecznie usuwa chwasty przy krawężnikach oraz na chodnikach. Szeroki
zakres pracy, pozwoli równocześnie
zamiatać ulicę i chodnik. Dodatkowe
wyposażenie obejmuje również rurę
na wysięgniku do zbierania liści lub
innych odpadów oraz myjkę wysokociśnieniową, która umożliwi utrzymanie w czystości koszy, ławek i urządzeń małej architektury. Dobry sprzęt
to niezbędne narzędzie gwarantujące
bezpieczeństwo, ciągłość pracy i wysoką jakość oferowanych usług.
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NASI SENIORZY

przegląd wydarzeń

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Twardogórze
Bezpieczeństwo w sieci

Świętowali w Chełstowie
15 lipca br. OR PZERiI w Twardogórze obchodził Światowy Dzień Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych.
W trakcie uroczystości, burmistrz Paweł Czuliński podziękował członkom
Związku za ich aktywną działalność
oraz wyraził wdzięczność za udaną
współpracę m.in. przy Gminnym Klubie Senior +. Przewodnicząca Zarządu
Okręgowego PZERiI Michalina Witczak oraz przewodniczący ORPZERiI
w Twardogórze Andrzej Szczepaniak
także podziękowali wszystkim osobom oraz podmiotom, które wspierają
działalność Związku. Po części oficjalnej uczestnicy obchodów wysłuchali
kapeli TwardoGraje.

26 sierpnia członkowie PZERiI w
Twardogórze wzięli udział w pierwszych warsztatach z cyklu "Cyberbezpieczeństwo" W trakcie zajęć, które
poprowadziła Aleksandra Kaptur
- programistka, wolontariuszka Stowarzyszenia Mam Pomysł, uczestnicy
dowiedzieli się jak bezpiecznie wyszukiwać informacje w internecie. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, co pokazała pełna
sala uczestników. Do udziału w kolejnych spotkaniach, zachęcał seniorów
osobiście burmistrz Paweł Czuliński.
Uroczystość odbyła się w Centrum Inicjatyw Wiejskich w Chełstowie

Seniorzy w Dolinie Baryczy
Prezydium Zarządu zorganizowało
w dniu 21.08.2021r. – tuż przed oficjalnym rozpoczęciem Dni Karpia
2021r. jednodniową wycieczkę dla
członków związku do Gospodarstwa
Rybnego Milicz – Ostoja. 60 osób
wzięło udział w zabawie przy muzyce
i rybce, która umożliwiła seniorom
kolejne wyjście z domu (po zniesieniu
obostrzeń związanych z COVID-19).

Wyjazd bardzo się wszystkim podobał

Koło Terenowe Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Goszczu
Walne zebranie informacyjne
25 sierpnia 2021 r. w Goszczu odbyło się walne zebranie informacyjne,
dotyczące sprawozdania za pierwsze
półrocze. W zebraniu uczestniczyli członkowie oraz zaproszeni goście
z Oddziału Rejonowego w Twardogórze. Gośćmi zaproszonymi byli,
Przewodniczący Oddziału Andrzej
Szczepaniak, zastępca Henryk Jański
oraz sekretarz Ryszarda Gębarowska.
Zebranie prowadziła Przewodnicząca Koła Dorota Markowska. Oprócz
sprawozdania poruszane były sprawy dotyczące wykonania planu za
pierwsze półrocze i zmiany w związku
z pandemią. Podsumowano również
wyjazd na wczasy rehabilitacyjne do
Darłówka. Przedstawiono także plan
na najbliższy czas, a w nim spotkanie

W zebraniu wzięło udział wielu członków koła

towarzyskie, wycieczkę jednodniową
do Książa, udział w wycieczce objazdowej „szlakiem tatarskim” po Podlasiu
oraz spotkanie andrzejkowe. Ważnym
punktem zebrania było przedstawienie

propozycji wczasów na 2022 r., w którym znalazły się cztery miejscowości
nadmorskie do wyboru t.j. Darłówko,
Świnoujście, Międzyzdroje i Łeba. Czy
się uda, czas pokaże jaki będzie ten rok.

Wczasy nad morzem
Od 12 do 25 czerwca członkowie Koła
przebywali na zaplanowanych już w
ubiegłym roku, wczasach rehabilitacyjnych w Nadmorskim Centrum
Rehabilitacji Piramida 1 w Darłówku.
Łącznie wyjechało 58 osób, które korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych
wyznaczonych przez lekarza ośrodka. Na miejscu zapewniono również
możliwość korzystania z codziennej
gimnastyki i spaceru z kijkami nordic walking po plaży. Każdy mógł też
skorzystać z krytego basenu na terenie
ośrodka. Uczestnicy wzięli udział w
wycieczce kolejką i zwiedzaniu zabyt-

Uczestnicy szkolenia przeglądali
strony internetowe

W nowej siedzibie
W budynku przy ul. Plac Piastów 24
w Twardogórze - oprócz Gminnego
Klubu Seniora - działa również Oddział Rejonowy Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Twardogórze. Członkowie Związku
podjęli się wyremontowania 3 pomieszczeń na potrzeby swojej działalności. Pomieszczenia zmieniły się
nie do poznania, a część wyposażenia
(jak nowa!) pochodzi z kącika rzeczy
używanych (PSZOK przy ul. Wrocławskiej 15 w Twardogórze). Do nowej siedziby oddziału 5 sierpnia br.
zajrzał burmistrz Paweł Czuliński,
który podziękował seniorom za ich zaangażowanie i niezwykłą aktywność.
W prace przy remoncie pomieszczeń
zaangażowani byli członkowie związku: Henryk Jański, Jan Jędryczko,
Czesław Dżugaj, Halina Galuba, Anna
Wiatr, Stanisława Łacina, Ryszarda
Gębarowska, Genowefa Kuszyk, Maria Cynar, Andrzej Szczepaniak.

DYŻUR
POSELSKI
Posłanka Agnieszka Soin
zaprasza na dyżury poselskie w
Był to pierwszy zorganizowany turnus po obostrzeniach epidemicznych

ków Darłowa z przewodnikiem. Zwiedzali Zamek Książąt Pomorskich i pływali po morzu, zabytkowym statkiem
Króla Eryka. Był też tradycyjny grill

ze śpiewem piosenek biesiadnych oraz
zabawa przy muzyce miejscowego DJ.
Członkowie koła do Goszcza wrócili
wypoczęci, zadowoleni i opaleni.

KAŻDY DRUGI
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA
w godzinach 14:00-18:00
Gminny Klub Seniora
Plac Piastów 24 w Twardogórze
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ZABIEGALI O CZYSTĄ TWARDOGÓRĘ
W ramach obchodów Twardogórskich Dni Ziemi 2021-2022 odbyła się 12 września tegoroczna edycja
imprezy plenerowej „zaBiegam o czystą Twardogórę”. Towarzyszyła XXVII Międzynarodowemu Biegowi
Ulicznemu o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze.

Twardogórzanie biorący udział w biegu ulicznym

Mi ę dzy naro d ow y Bi eg Uli czny
o Puchar Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Twardogórze od 27 lat
jest częścią twardogórskiej historii.
Tegoroczna edycja była wyjątkowa
bowiem wzięła w niej udział rekordowa liczba uczestników.
W biegach Małych Asów wystartowało
łącznie 619 dzieci, a w biegu głównym
na 5 i 10 km wzięło udział 119 zawodniczek i zawodników. Choć trasa biegu posiadała atest PZLA, co pozwala
na uzyskiwanie uznawanych wyników
- nie należy do najłatwiejszych. Niemniej świetne wyniki uzyskali Tschirch Krzysztof na 5 km pokonując dyChciałbym serdecznie podziękować
wszystkim za udział w XXVII edycji
Międzynarodowego Biegu o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Twardogórze. Dziękuję uczestnikom zawodów, mieszkańcom
Miasta i Gminy Twardogóra za
obecność. Bez Was nie byłoby tak
wspaniałej imprezy. Frekwencja
była rekordowa. Twardogórski
Bieg Uliczny to ważna tradycja,
o którą Wszyscy dbamy, organizatorzy i uczestnicy, mieszkańcy,
goście. Każdy z nas tworzy własną
historię w tym szczególnym dniu,
co przekłada się na całokształt,
którego świadectwo widoczne było
12 września tego roku. Zapraszam
serdecznie na kolejną edycję w
przyszłym roku - mówi Mirosław
Adamczyk - Przewodniczący Rady
Miejskiej w Twardogórze

Warsztaty kulinarne z Sylwią Majcher

stans w czasie 14'26", Stadnik Jacek na
10 km (33'05") oraz wśród kobiet na 10
km Magdalena Patas (37'41"). Najliczniejszą grupę w biegach na 5 i 10 km
stanowili twardogórzanie, a w szczególności zawodnicy Echa Twardogóra,
których na starcie stanęło przeszło 20.
Najlepiej wśród nich zaprezentowali
się w poszczególnych biegach: 10 km:
wśród mężczyzn Krzysztof Górecki 5.
miejsce (37'00"), Paweł Wajda 8. miejsce (39'01") i Jacek Dżugaj 15. miejsce
(42'53"), wśród kobiet Katarzyna Chochoł 3. miejsce (48'36"), Joanna Woźniak 5. miejsce (49'58") oraz Teresa
Krywko (50'43"). 5 km: Łukasz Sobera
9. miejsce (18'45"), Sławomir Sobiński
11. miejsce (19'35") i Michał Górecki
13. miejsce (19'41"). W ramach biegu
na 10 km rywalizowali także strażacy.
Wśród kobiet zwyciężyła Ilona Cytawa
reprezentująca KP PSP Wołów, wśród
mężczyzn - Gabriel Pankała reprezentujący KP PSP w Oławie.
Organizatorem biegu był Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze. W organizację wydarzenia
zaangażowani byli także Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze Mirosław Adamczyk, który
zaprojektował logo biegu, a także Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze Mateusz Szczepaniak
- sportowiec, uczestnik biegów długodystansowych na terenie całego kraju.

Imprezie biegowej towarzyszył ekopiknik - mający na celu popularyzację zachowań proekologicznych,
a także prezentację produktów regionalnych.
Prologiem ekopikniku były zawody
wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, rozegrane
w godzinach porannych na zbiorniku rekreacyjnym przy ul. Gdańskiej.
W kategorii Junior pierwsze miejsce
zajął Kewin Kajda, drugie Kacper Srokosz, a trzecie – Kacper Chmiel. Rywalizację seniorską wygrał Andrzej Miernik, miejsce drugie zajął Łukasz Janik,
a trzecie – Grzegorz Kajda; największą
rybę złowił Roman Huryn. Wędkarstwo stanowi pożądaną alternatywę
wobec pasywnego spędzania wolnego
czasu i domowo-telewizyjnej "rekreacji", to także popularyzacja ryb jako
zdrowego pożywienia.
Pracownicy twardogórskiego magistratu przygotowali dla mieszkańców sporo atrakcji. Hitem bloku poświęconego
zdrowemu stylowi życia były warsztaty
kulinarne "ZERO WASTE"czyli "gotuję, nie marnuję", prowadzone przez
Sylwię Majcher. Edukatorka ekologiczna, dziennikarka i autorka książek
zaprezentowała jak wykorzystywać
w kuchni resztki, uczyła je traktować
jako inspirację, a przepisy bazowały na
składnikach, które najczęściej trafiają
do kosza. Podczas trzech edycji warsz-

Zajęcia plastyczne dla dzieci

tatów cieszyła szczególnie aktywność
najmłodszych uczestników imprezy.
Dla nich nie będzie już problemem
zrobienie np. pesto z liści rzodkiewki,
ani brak pieczywa, skoro można całkiem szybko zrobić sobie… tortillki.
Dla najmłodszych dedykowany był
również eko namiot zagadek – ekologiczny escape room – aby się z niego
wydostać, należy rozwiązać zagadkę
związaną z tematyką zdrowego żywienia. Tuż obok można było pojeździć na
"energorowerach", pokazując tym samym, że można się przysłużyć środowisku jednocześnie świetnie się bawiąc
i spalając kalorie.
Sporym powodzeniem cieszyły się symulatory 5D VR – przejażdżki wirtualną Teslą oraz wirtualny lot szybowcem nie tylko promowały nowy (jak
w przypadku Tesli), ale i tradycyjny (jak
w przypadku szybowca) z ekologicznych rodzajów napędu.
Podobnie jak gokarty solarne – możliwość przejażdżki pojazdami zasilanymi energią słoneczną, pokazują, że ten
rodzaj energii, najpowszechniej występujący w przyrodzie (lecz nadal zbyt
mało wykorzystywany), posiadający
uniwersalne zastosowanie i niewyczerpane źródło oraz moc - jest w stanie
sprostać każdemu wyzwaniu, również
w zakresie sportu i rekreacji; atrakcyjna forma zabawy i doza adrenaliny
z pewnością wzmocnią przekaz.
Nie brakowało chętnych do nauki budowy domków dla owadów i wykonania ekologicznych ozdób – podczas
poświęconych tej sztuce warsztatów
plastycznych. I po sąsiedzku można
było inspirująco zapoznać się (i nabyć)
z efektami rękodzieła artystycznego spersonalizowanymi szytymi pamiątkami na różne okazje dla małych i dużych.
O wykorzystanie artystycznych zdolności dzieci zadbały panie z Biblioteki
Publicznej Miasta i Gminy im. Wł. St.
Reymonta w Twardogórze, na której
stoisku odbywały się zajęcia plastyczne.
Kilka stanowisk popularyzowało
ochronę powietrza. Z okazji do uzyskania wyczerpujących informacji
na temat możliwości dofinansowania wymiany starych, nieefektywnych
i nieekologicznych palenisk – na nowe,
efektywne i nie zanieczyszczające środowisko - skorzystało wielu mieszkań-
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ców, odwiedzając stoisko informacyjne
tych programów.
Na stoisku Nadleśnictwa Oleśnica
Śląska – oprócz przydatnych broszur
i informacji, jak najlepiej dbać o nasz
drzewostan – każdy, kto przyniósł 10
(lub wielokrotność) zużytych baterii
– otrzymał bezpłatnie sadzonkę sosny
lub buk, które może posadzić w swojej okolicy. Owocem akcji "Drzewko za
baterie" był zapełniony po brzegi oddanymi ogniwami/bateriami - 120-litrowy pojemnik na odpady.
Vis a vis zlokalizowano stoisko informacyjne Państwowej i Ochotniczej
Straży Pożarnej, którego integralną
częścią był pokaz sprzętu strażackiego.
Członkowie grup rodzinnych i znajomi
świetnie bawili się na strażackim torze
przeszkód, przybliżającym uczestnikom pracę strażaków, a jednocześnie
popularyzującym aktywność ruchowo-sprawnościową.
Czy z pewnością wiemy co to jest
PSZOK, albo do której grupy odpadów segregowanych zaliczyć np. kubki po jogurcie? Gdzie dozwolone jest
wyrzucenie odzieży, szklanki, termosu,
czy zabawek? Odpowiedzi na te i podobne pytania można uzyskać na stoisku Zakładu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. Przypomniano podstawową wiedzę nt. prawidłowej segregacji
odpadów komunalnych, dostarczając
stosownych materiałów reklamowych
i promujących system segregacji odpadów w gminie i prezentując wielostronną działalność Punktu Selektyw-

nej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Obok stoiska zaprezentowano w całej
okazałości
zakupioną nowoczesną
zamiatarkę wielofunkcyjną, spełniającą najwyższe normy dla emisji spalin
EURO 6, rygorystyczne normy emisji
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5
potwierdzone Certyfikatem EUnited.
Ponadto podczas tegorocznego ekopikniku działał punkt szczepień przeciwko
COVID-19, z którego skorzystały 23
osoby, a także można było – na terenie
Urzędu Miasta i Gminy - spełnić swój
obywatelski obowiązek spisania się
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań. Skorzystało z tej
możliwości ok. 70 osób. Na specjalnym
stoisku – również na terenie urzędu,
w godzinach od 11 do 15 – mieszkańcy naszej gminy mogli oddać swój głos
na jeden z 9 projektów zgłoszonych do
głosowania w ramach pierwszej edycji
Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Oddano w ten sposób ponad 80
głosów.
Nie zabrakło stoiska z napojami gorącymi, a food tracka, a nawet… pogody, która – mimo niepokojących prognoz – dopisała.
Organizatorem ekopikniku był Urząd
Miasta i Gminy w Twardogórze, przy
współpracy: Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Twardogórze,
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze, Państwowej i Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz Nadleśnictwa Oleśnica
Śląska.

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ
Nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Do wylicytowanej
ceny zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT. Wadium w wysokości 10%
Przetargi odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy. Szczegóły na stronie bip.twardogora.pl oraz pod numerem 71 399 22 40.

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Oleśnickiego

Wydruk sporządzony przez:

e2872e41-d71a-49

Temat: Mapa

GRABOWNO WIELKIE
9/12

0,0918 ha

ceny wywoławcze:

9/11

0,1025 ha

9/13

0,0788 ha

9/11 - 29 500 zł
9/12 - 33 200 zł
9/13 - 28 500 zł

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Oleśnickiego

Wydruk sporządzony przez: G
2
dc443784-7a74-43d9

Temat: Mapa

MOSZYCE
152/18

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

0,1187 ha

ceny wywoławcze:

152/19

152/18 - 49 900 zł
152/19 - 43 300 zł

0,1032 ha

Zintegrowany System Informacji Przestrzennej Powiatu Oleśnickiego
Wydruk sporządzony przez: Gość [<anonymous>]
2021-09-21 11:56:24
f69831a2-5bd6-4011-92b8-cf2fe566f32b

Temat: Mapa

MOSZYCE
Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

78/11

0,1931 ha
+ budynek
mieszkalny

Za zużyte baterie mieszkańcy otrzymywali drzewka od leśników

Uwaga: Ten wydruk ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowany jako dokument oficjalny.

cena wywoławcza:

78/11 - 152 000 zł
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przegląd wydarzeń

Rozpoczęcie roku szkolnego
Rok szkolny 2021/2022 w placówkach oświatowych Gminy Twardogóra rozpoczęło 1033 uczniów, 423
przedszkolaków, a także 170 nauczycieli. Tegoroczna inauguracja roku szkolnego w placówkach
oświatowych naszej gminy, chociaż
bardzo wyczekiwana, nie mogła odbyć się bez wpływu ograniczeń pandemicznych. W SP2 w Twardogórze
uczniowie spotkali się w wyznaczonych salach ze swoimi wychowaw-

cami, gdzie obejrzeli apel online.
W szkołach w Goszczu i w Grabownie Wielkim odbyły się okolicznościowe apele, ale również z ograniczeniem uczestnictwa rodziców i z
rygorem sanitarnym. Podczas apelu
w Goszczu odbyło się pasowanie na
ucznia. Burmistrz Paweł Czuliński
pojawił się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w każdej ze szkół,
chociaż w sposób adekwatny do charakteru uroczystości, tzn.: w twar-

dogórskiej SP2 pojawił się w każdej
z klas podczas transmisji online, kiedy to zaprezentowano specjalnie nagrane wystąpienie, a w szkołach podstawowych w Grabownie Wielkim
i w Goszczu uczestniczył osobiście
w apelu. Zwracając się do uczniów,
burmistrz przekonywał, by naukę
w szkole potraktować jako szansę –
na realizacje swoich marzeń, na zdobycia wiedzy potrzebnej w dalszym
życiu, na fascynującą przygodę wśród

rówieśników. „Szkoła to to coś więcej
niż tylko nauka – zachęcał burmistrz,
życząc na ten wyjątkowy rok szkolny przede wszystkim... normalności,
która pozwoli cały rok nauki zrealizować w trybie stacjonarnym. Była
to również świetna okazja do wręczenia stypendiów najzdolniejszym
uczniom, którzy w roku szkolnym
2020/2021 osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia
sportowe.

SP w Grabownie Wielkim

W ZSP, w klasie 1 B Branżowej Szkoły I stopnia naukę rozpoczęło - 28 uczniów,
w klasie 1 TR Technikum - 22 uczniów

W twardogórskiej SP 2 apel odbył się online

Pasowanie na ucznia w SP w Goszczu

Nauczyciele mianowani
26 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego pedagogom: Elżbiecie Kołeczko ze Szkoły Podstawowej w Goszczu, Marcinowi
Lityńskiemu ze Szkoły Podstawowej w Grabownie
Wielkim, Katarzynie Nowak oraz Annie Wieczorek
z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze.
Kilka chwil wcześniej nauczyciele złożyli stosowne
ślubowanie. Do gratulacji złożonych przez burmistrza
Pawła Czulińskiego dołączyły: Wioletta Cijka, pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Usług Wspólnych
w Twardogórze, Dorota Siemaszko-Babij, dyrektor
SP2 w Twardogórze, Agata Jesionka, dyrektor Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, Zofia Jelonek,
dyrektor SP w Goszczu oraz Bożena Choła - Boruszkowska zastępca dyrektora SP w Grabownie Wielkim.

Uroczystość odbyła się w twardogórskim Ratuszu
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Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II w Twardogórze
Dumni z egzaminu
Wy n i k i t e g o r o c z ny c h e g z a m i nów ósmoklasisty zostały dokładnie przeanalizowane pod względem konkretnych zadań, odchyleń
od średniej oraz jednostkowych
punktacji uczniów. Ciężka, konsekwentna praca całej społeczności szkolnej dała dobry efekt.
Z języka polskiego i języka angielskiego uczniowie trzech klas ósmych
napisali egzamin powyżej średniej
powiatu, województwa i kraju. Z matematyki średni wynik jest wyższy niż
średnia województwa i kraju. Szczegółowe informacje i wykresy znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Będą programować
Szkoła zakupiła trzy mBoty MAKEBLOCK – CODEY ROCKY i tablet
do ich programowania. Nie byłoby to
możliwe bez wsparcia Przyjaciół szkoły: prezes Fundacji „NA OSI CZASU
ELEONORY” Małgorzaty Kobik –
Filipiak (zakup robota dla najmłodszych uczniów) oraz właściciela Firmy
KOL-PLAST- Łukasza Mrowickiego
(udział finansowy w zakupie potrzebnego sprzętu).

Serce na nakrętki
Rada Rodziców szkoły ufundowała
serce na plastikowe nakrętki, które
znajduje się przy ul. św. Jadwigi. Każdy mieszkaniec naszej gminy może
wrzucić do niego swoje nakrętki i tym
samym pomóc innym.

Nowy sprzęt dla uczniów

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze
Otrzymali stypendia

Twardogórscy stypendyści

im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze
Czytali Moralność Pani Dulskiej

W Narodowym Czytaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnej społeczności

To już drugie serce na nakrętki w Twardogórze

Uczniowie szkoły zostali nagrodzeni
stypendiami za szczególne osiągnięcia
w roku szkolnym 2020/2021. Stypendia
Starosty Powiatu Oleśnickiego za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: Julia
Dziewierz, Mateusz Misiarz i Gabriela
Proć z klasy 3TR, Agata Grzesiak i Bar-

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY

tosz Pienio z klasy 3TRg oraz Mirosława Lisiak z klasy 2TP. Stypendium Starosty Powiatu Oleśnickiego za wybitne
osiągnięcia sportowe otrzymał Adam
Zygadlewicz z klasy 2TP, który wraz
z drużyną zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów w futbolu amerykańskim.

Narodowe Czytanie w tym roku
odbyło się w zespole pałacowym
w Goszczu. Była to już 10-ta edycja
ogólnopolskiej akcji, a 9-ta w historii twardogórskiej biblioteki.
Do czytania „Moralności pani Dulskiej” 4 września zasiedli: burmistrz
Paweł Czuliński, przewodniczący
Rady Miejskiej Mirosław Adamczyk,
radna Magdalena Żerebecka, kierownik Referatu Funduszy, Promocji
i Rozwoju Anna Lorek, a także przedstawiciele szkół: Nadija ŁomanovaBarańska, Anna Proć, Dorota Śliwak
i Mateusz Misiarz (wszyscy z ZSP im.
Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze) oraz Bożena Zima-Maszyna
(SP2 im. Jana Pawła II w Twardogórze), artyści z Teatru POZA: Urszula Konopko, Zdzisława Pilc i Halina
Obiegło oraz członkowie Coolturalnego Klubu Seniora przy bibliotece:
Maria Knefel i Małgorzata Wielgus.
Wspólne czytanie dramatu Gabrie-

li Zapolskiej uświetniły występy
muzyczne. Zagrał - działający przy
gminnej bibliotece - kwartet akordeonowy Calando, a zaśpiewali: Nadija
Łomanova-Barańska oraz Mateusz
Misiarz. Następnie wręczono nagrody laureatom konkursu „Zagadki
Narodowego Czytania”, który ogłoszony został na fanpage’u biblioteki.
Panie: Marzena Czerniawska oraz
Marta Drozd–Sieradzka otrzymały
dyplomy oraz nagrody książkowe.
„Smaczkiem” zamykającym tegoroczną edycję Narodowego Czytania
przygotowany przez bibliotekarki
poczęstunek - jako przekąski można było posmakować „zawijaska pani
Dulskiej” lub „ciasteczek Hesi i Meli”,
a pragnienie ugasić „orzeźwieniem
Felicjana Dulskiego”. W przyszłym
roku mieszkańcy naszej gminy przeczytają „Ballady i romanse” Adama
Mickiewicza – już dziś biblioteka zaprasza na to wydarzenie.

Bezpłatne kursy komputerowe
Biblioteka Publiczna w Twardogórze zaprasza mieszkańców gminy
w wieku 50+, a w szczególności seniorów, do udziału w bezpłatnych
kursach komputerowych. Zajęcia
będą odbywać się w czytelni internetowej - wejście na parterze od
ulicy Wielkopolskiej. Godziny i dni
zajęć będą ustalane po zebraniu odpowiedniej liczby osób. W trakcie
kursów seniorzy nauczą się obsługi
komputera i Internetu od podstaw,
dlatego nie trzeba mieć jakichkolwiek umiejętności. Podczas zajęć
zapewnione zostaną komputery
stacjonarne. Można także korzystać
z własnego laptopa. Zakres tema-

tyczny kursów: tworzenie dokumentów, plików, folderów, kopiowanie
zdjęć z nośników i ich przechowywanie, obsługa Internetu: aktywne
użytkowanie poczty elektronicznej,
komunikatorów oraz mediów społecznościowych, korzystanie z usług
świadczonych przez Internet – zakupy, zamówienia, rejestracja do
przychodni. Pracownicy biblioteki
pomogą również w nauce obsługi smartfona, tabletu, kont Legimi
i Ibuk Libra. Informacje i zapisy
prowadzone są w czytelni internetowej, mailowo czytelniatwardogora@
gmail.com i telefonicznie71 315 80 17.
Serdecznie zachęcamy do udziału.

Kursy odbędą się w czytelni internetowej przy ulicy Wielkopolskiej
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„Baśniowa lokomotywa”
W ostatnim tygodniu wakacji z twardogórskiej biblioteki wyruszyła w
Polskę „Baśniowa lokomotywa”. Najmłodsi czytelnicy, którzy wzięli udział
w zajęciach poznali baśnie i legendy
z różnych zakątków naszego kraju, ale
także zabytki Krakowa, Warszawy czy
Torunia. Była to też okazja do wspólnej zabawy i pracy twórczej. Dzieci
malowały, wycinały i kleiły. Podczas
zajęć powstały korony, pierniczki oraz
ramki na wakacyjne zdjęcie. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i miło spędzony czas.
Spotkania prowadziła bibliotekarka
Katarzyna Sztul. W roku szkolnym
zajęcia „Baśniowa lokomotywa” odbywają się w każdy piątek w g. 14.00
– 15.30 w czytelni internetowej.
Zapraszamy do udziału przedszkolaki i dzieci z klas 1-3. Ze względów
organizacyjnych na każde zajęcia obowiązują zapisy: osobiście, mailowo
czytelniatwardogora@gmail.com lub
telefoniczne: 71 315 80 17.

Czytelnia ponownie otwarta
Biblioteka Publiczna w Twardogórze
zaprasza mieszkańców naszej gminy
do korzystania z czytelni internetowej, która wznowiła swoją działalność. W czytelni można skorzystać ze
zbiorów bibliotecznych oraz przeczytać aktualną prasę lokalną. Udostępniono również komputery stacjonarne
oraz tablety – sprzęt posiada dostęp
do Internetu. Tutaj też odbywają się
kursy, podczas których można zdobyć
oraz poszerzyć umiejętności praktycznego korzystania z komputera, tabletu, smartfona i Internetu. Dla uczniów
oraz studentów polecamy korzystanie
z cyfrowej wypożyczalni Academica. Jest to nowa usługa w bibliotece,
dostępna właśnie w czytelni internetowej. W Academice dostępne są cyfrowe zbiory Biblioteki Narodowej.
Są to zarówno zasoby domeny publicznej, jak i zbiory objęte ochroną
prawa autorskiego. Na najmłodszych
czytelników czekają interesujące gry
planszowe, puzzle oraz kolorowanki.
Tutaj można odrobić lekcje oraz liczyć na pomoc w nauce. Dzieci mogą
też miło spędzić czas na zabawie oraz
uczestnicząc w oferowanych zajęciach
Wszystkie usługi są bezpłatne. Czytelnia czynna: pn, śr, pt 10.00 - 16.00;
wt, cz 9.00 - 15.00.

W trosce o zdrowie
Członkowie Coolturalnego Klubu
Seniora i Gminnego Klubu Seniora+
wzięli udział w spotkaniu pt. ,,VII
filarów zdrowia, które poprowadziła
Zofia Kaźmierczak – emerytowana
nauczycielka biologii. Przybyli z uwagą wysłuchali prelekcji, na której została poruszona kwestia wzmocnienia
odporności przed zbliżającą się czwartą falą COVID-19. Mówczyni przypomniała również o roli witamin i ich
znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania zarówno układu immunologicznego, jak i całego organizmu. Przy
czym podkreśliła, że klucz do sukcesu
tkwi w zdrowych i pełnowartościowych posiłkach. Na zakończenie kilka
słów o zdrowym sposobie i trybie życia wygłosił Stanisław Nowak- emerytowany naukowiec, a zarazem członek
Coolturalnego Klubu Seniora.

Skorynianki na Liście Przebojów Ludowych Radia Wrocław

Bądźmy solidarni - zagłosujmy na Skorynianki!

W niedzielnych audycjach Listy
Przebojów Ludowych Radia Wrocław, w godz. 7:00-11:00 możemy
wysłuchać utworów w wykonaniu
zespołów ludowych z województwa
dolnośląskiego. Wśród nich naszego
zespołu – Skorynianek! Aby oddać
głos na grupę z Twardogóry należy
wysłać sms pod nr 72280 wpisując w
treści RW KAPELA SKORYNIANKI.
Koszt smsa 2,46 z VAT. Głosowanie
potrwa do końca listopada.

Nagranie do listy odbyło się we wtorek 13 lipca br. w sali teatralnej Zespołu Pałacowo-Parkowego w Goszczu. Tego samego dnia przy ścieżce
przyrodniczo- edukacyjnej w Twardogórze dyrektor biblioteki Beata Pięta oraz kierownik muzyczny zespołu
Iryna Głowacz udzieliły wywiadu dla
Radia Wrocław. Panie opowiedziały
o zespole i jego historii, repertuarze,
a także własnoręcznie szytych strojach.
Wspomniały, że wszystkie te działania

służą m.in. aktywizacji seniorów oraz
promocji regionalnych obyczajów
i tradycji. Wywiadu dla Radia Wrocław udzieliło również kilku członków
zespołu folklorystycznego. Podkreślili, że spotkania dostarczają im dużo
radości. Przy bibliotece realizują swoje
pasje, łączą przyjemne z pożytecznym.
Aby mogli w dalszym ciągu się rozwijać i rozpościerać skrzydła potrzebują
naszego wsparcia, potrzebują naszych
głosów.

Nie zwalniają tempa
Zespół powstał przy twardogórskiej
bibliotece zaledwie dwa lata temu,
a już ma na swoim koncie występy
na różnych scenach i udział w wielu
wydarzeniach kulturalnych. TwardoGraje, bo o nich mowa, to ośmioosobowa kapela podwórkowa, której
kierownikiem jest Mieczysław Franc.
Muzycy: Dariusz Miśkiewicz, Jan Bernacki, Krzysztof Jankowski, Henryk
Jankowski, Grzegorz Sulimka, Jerzy
Piskozub, Zbigniew Mieszała, Mieczysław Franc uświetniają głównie gminne i biblioteczne uroczystości oraz
spotkania, ale koncertują również
w powiatach ościennych (milickim,
trzebnickim). Ich repertuar oparty jest
na piosenkach biesiadnych oraz harcerskich. Mogą poszczycić się także
własnymi kompozycjami, wśród nich
m.in. ,,Dolina Barycz płynie”, ,,WirusSars”, ,,My są chłopcy z Twardogóry”.

Zespołu można posłuchać podczas gminnych wydarzeń

TwardoGraje w czasie wakacji nie
zwolnili tempa. Utwory zespołu usłyszeli mieszkańcy Sądrożyc na festynie
sołeckim, który odbył się 21 sierpnia

br. Tydzień później zagrali na ,,Twardogórskiej letniej scenie muzycznej”,
prezentując kilka kompozycji autorskich.

W ludowym klimacie
15 sierpnia br. w Kuźniczysku Skorynianki i Wodniczanki wystąpiły
na przeglądzie kapel i zespołów ludowych, który odbył się pod nazwą
"Z sąsiadami NATURAlnie". Organizatorem imprezy było stowarzyszenie
Pro Futuro. Zespół działający przy
Bibliotece Publicznej w Twardogórze
zaprezentował swoje umiejętności
wokalne i taneczne wraz z sześcioma
innymi zespołami z województwa
dolnośląskiego. Skorynianki i Wodniczanki wystąpiły z repertuarem:
"Hej z góry, z góry", "Boli mnie noga",
"Sarna", "Stara baba a dziad młody",
"Czarny baranie", "Miała baba koguta" Ponadto zaprezentowały się w tańcach: "Oberek", "Tramblanka", "Polka"
i "Lender". Gospodyniami imprezy
były Alebabki z Czeszowa. Na scenie

Zespoły nie tylko zaprezentowały umiejętności wokalne ale i taneczne

pojawiły się również Malwy z Kuraszkowa, Bzykowianie, Pierstniczanie,
Malinianie i Mozaika. Oprócz zdrowej rywalizacji było mnóstwo dobrej

zabawy. Organizatorzy podziękowali wszystkim zespołom za przybycie, pokaz umiejętności muzycznych
i wspólnie spędzony czas.
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31 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra wydał oświadczenie w sprawie rozwiązania stosunku pracy
z dotychczasową kierownik SZPZOZ w Twardogórze.

OŚWIADCZENIE
Szanowni mieszkańcy,
z dniem dzisiejszym rozwiązałem stosunek pracy z dotychczasową kierownik SZPZOZ w Twardogórze. W najbliższych dniach zostanie
rozpisany konkurs na wolne stanowisko Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze.
Pani kierownik dziękuję za dotychczasową współpracę.
Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszej Gminy przed nowym kierownictwem Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze zostaną postawione nowe cele zmierzające do zwiększenia standardów opieki zdrowotnej
i ilości świadczeń w SPZOZ w Twardogórze.
Od 15 września osobą pełniącą obowiązki kierownika SZPZOZ jest Kamila Maj, która dotychczas pracowała na stanowisku
głównego specjalisty w dolnośląskim oddziale NFZ. Wcześniej była dyrektorem i menagerem dwóch placówek medycznych.
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra
Paweł Czuliński

JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?
Zadzwoń na całodobową
i bezpłatną infolinię - 989
Możesz to zrobić sam lub może Cię
zapisać ktoś bliski z rodziny. Do zapisu wystarczy numer PESEL. Numer
telefonu komórkowego nie jest wymagany, ale jeśli go podasz, otrzymasz
SMS z potwierdzeniem umówienia
wizyty na szczepienie. W ten sposób
możesz zarejestrować swoich dziadków lub rodziców. Wystarczy, że rozpocznie się etap szczepień i będziesz
miał numer PESEL bliskiej osoby.
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie - jeśli podałeś numer
telefonu - otrzymasz SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.

Zarejestruj się elektronicznie
poprzez e-Rejestrację
dostępną na pacjent.gov.pl
Pełna rejestracja
z Profilem Zaufanym
Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Profilu Zaufanego (to pełna
rejestracja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka).
Wymaga zalogowania się przez Profil
Zaufany. System zaproponuje Ci pięć
dostępnych terminów w punktach
szczepień, które znajdują się blisko
Twojego adresu. Jeśli żaden z proponowanych terminów nie będzie Ci pasował albo będziesz chciał zaszczepić
się w innym punkcie, w innym mieście – będzie taka możliwość. Wystarczy, że skorzystasz z dostępnej wyszukiwarki i wskażesz dogodną dla Ciebie
datę i lokalizację. Zaraz po dokonaniu
rezerwacji, otrzymasz powiadomienie
SMS, a następnie ponownie przypomnimy Ci o szczepieniu dzień przed
planowanym terminem.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu
rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj
się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio
z wybranym punktem szczepień lub

skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni, albo skorzystaj z tzw. szybkiej
rejestracji.
Szybka rejestracja
bez Profilu Zaufanego
Możesz skorzystać z szybkiej ścieżki
rejestracji na szczepienie – bez logowania się przez Profil Zaufany. Wystarczy, że podasz swój numer PESEL,
nazwisko i numer telefonu, a zaproponowany zostanie ci termin i miejsce
szczepienia.
Wejdź na stronę Zarejestruj się na
szczepienie i przejdź na stronę e-rejestracji. Wybierz jedną z dwóch ścieżek: „szybka rejestracja”. Wpisz dane
i kliknij „Zarejestruj się”. Otrzymasz
wiadomość SMS z kodem. Wpisz kod
w okienko, które pojawiło się po kliknięciu Zarejestruj się. Po zapisaniu się
na termin szczepienia, otrzymasz SMS
z potwierdzeniem umówienia wizyty
na szczepienie z systemu e-zdrowie.
UWAGA! Szybka ścieżka służy tylko
do umawiania terminu szczepienia –
nie możesz go jednak w ten sposób
zmienić lub anulować.
Jeśli dane nie będą się zgadzały, zoba-

czysz komunikat "Rejestracja nie jest
możliwa". Może się tak zdarzyć jeśli:
• np. podasz błędnie nazwisko lub
PESEL
• nie masz przy sobie telefonu i nie
możesz podać kodu,
• nie podasz wszystkich potrzebnych danych,
• nie masz wystawionego e-skierowania.

Wyślij SMS
Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub
880 333 333 o treści: SzczepimySie.
Wysyłając SMS pod jeden z wyżej
wskazanych numerów (oba numery prowadzą do jednego systemu),
połączysz się z systemem, który pokieruje Cię krok po kroku. Najpierw
zostaniesz poproszony o przekazanie
numeru PESEL, a potem o przesłanie
kodu pocztowego. System zaproponuje Ci najbliższy termin na szczepienie
w punkcie położonym blisko Twojego
miejsca zamieszkania. Jeśli ten termin nie będzie dla Ciebie dogodny,
będziesz mógł wybrać inne daty. Po
zarejestrowaniu, na dobę przed szcze-

pieniem otrzymasz SMS przypominającego o terminie i miejscu wizyty.
Ważne! Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do
wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Punkt Szczepień
w gminie Twardogóra
Samodzielny Zespół
Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Twardogórze
ul. Ludwika Waryńskiego 10
56-416 Twardogóra
tel.: 713158009

Szczepienia z OSP!
OSP w Twardogórze informuje, że
istnieje możliwość zaszczepienia się
jednodawkową szczepionką Janssen
przeciwko COVID-19 firmy Johnson
& Johnson w Ośrodku Zdrowia w
Twardogórze. Rejestracji na szczepienie można dokonać pod numerami
telefonów: 725 206 444, 725 206 445
podając kod: #szczepimysie z OSP
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SPORT I REKREACJA

przegląd wydarzeń

MISTRZYNI POLSKI Z NASZEJ GMINY XV Memoriał im. Jana Kuliga
Mieszkanka Dąbrowy Adriana Gąsior zdobyła dwukrotny tytuł Młodzieżowej Mistrzyni Polski w biegu
na 100 i 200 m na 38 w Mistrzostwach
Polski U23 w Lekkiej Atletyce, które
odbyły się w dniach 24-25 lipca w Suwałkach. W sobotnim biegu na 100m
sięgnęła po pierwszy w karierze tytuł
mistrzyni Polski do lat 23, wygrywając z rekordem życiowym - 11,47s.
Natomiast w niedzielę, Ada dołożyła
do swojej kolekcji drugi złoty medal
tym razem w biegu na 200 m z nowym rekordem życiowym - 24,00 s.
Wcześniej wzięła również udział
w Mistrzostwach Europy U23 w Tallinie gdzie w sztafecie 4x100m zajęła 4
miejsce. Zawodniczka jest wychowanką Pawła Olszańskiego i klubu MLKS
Echo Twardogóra. Obecnie trenuje
w AZS AWF Wrocław pod okiem Wi-

liama Rostka. Jej marzeniem są Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku.

Uczestnicy turnieju

Adriana na podium

Największa strefa kibica w regionie
W czerwcu, z okazji rozgrywanych
Mistrzostw Europy w piłce nożnej
zorganizowano na terenie miejskiego
kąpieliska w Twardogórze, Strefę Kibica. Mieszkańcy naszej gminy mogli

w niej obejrzeć mecze grupowe Polaków oraz finał rozgrywek. Na miejscu
działała też strefa gastronomiczna. Była
to największa w regionie strefa kibica
zorganizowana na otwartej przestrzeni.

Kilkaset osób obejrzało mecze w Twardogórskiej Strefie Kibica

Na kortach przy ul. Grunwaldzkiej
w Twardogórze 4 września rozegrany został Turniej Par Deblowych
w ramach XV Memoriału im. Jana
Kuliga. Do rozgrywek przystąpiło 8
par. Zespoły rywalizowały systemem
„każdy z każdym” w rozlosowanych
dwóch grupach, a do półfinałów
awansowały po dwie pierwsze pary
z każdej z nich. W finale po tie breaku

wygrali Tomasz i Tobiasz Sopolińscy.
Drugie miejsce zajęli Wiesław Dzięgielewski i Krzysztof Obiegło, a trzecie – Sławomir Obiegło i Zbigniew
Olszański. Na zakończenie imprezy
odbyła się uroczystość, podczas której
pożegnano Marka Smółkę - wieloletniego pracownika GOSiR-u odchodzącego na emeryturę, który przez
wiele lat opiekował się kortami.

Kino plenerowe

Od czerwca do sierpnia mogliśmy wziąć udział w letnim kinie plenerowym. Wśród
filmów, które przygotował dla mieszkańców GOSiR znalazły się m.in. Włoskie wakacje, Zwyczajna dziewczyna, Dżentelmeni. Najmłodsi zaś obejrzeli bajki: Munio:
Strażnik Księżyca i Mój przyjaciel Ufik.

Podsumowali zajęcia na Delfinku
24 czerwca 2021 r. podsumowano
realizację dwóch programów realizowanych w naszej gminie: „Umiem
Pływać” oraz „Płynę Dalej”. W uroczystości wzięli udział: Arkadiusz
Zagrodnik – prezes Dolnośląskiej
Federacji Sportu, która była głównym operatorem tych programów na
terenie województwa dolnośląskiego,
Paweł Czuliński – Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra, radni: Magdalena Żerebecka i Daniel Nicpoń, p.o.
dyrektora Centrum Usług Wspólnych
Wioletta Cijka – dyrektorzy gminnych
szkół: Dorota Siemaszko-Babij, Zofia
Jelonek, Bożena Choła-Boruszkowska
oraz Jan Świerad - dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie
z rodzicami ze szkół w Twardogórze,
Grabownie Wielkim oraz Goszczu,
którzy w tym dniu odebrali certyfikaty
ukończenia kursów. Program "Umiem
Pływać" był współfinansowany ze środków Województwa Dolnośląskiego

oraz Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Kultury i Sportu i kierowany
do najmłodszych uczestników klas
I-III w celu nabycia podstawowych
umiejętności zachowania się w wodzie

oraz pływania. Program „Płynę Dalej”,
to inicjatywa Województwa Dolnośląskiego, współfinansowana również
przez Gminę Twardogóra, której celem było kontynuowanie nabywania

W obu programach wzięło udział ponad 160 uczniów

umiejętności pływania wśród uczniów
klas starszych. W ramach projektów
uczestnicy mieli możliwość bezpłatnego korzystania z pływalni oraz opieki
instruktorskiej.
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Festyny w sołectwach
Od czerwca do końca sierpnia
w sołectwach gminy Twardogóra
odbywały się coroczne festyny, które miały na celu integrację lokalnej społeczności. Na dzieci czekały
dmuchańce, animacje i konkursy
z nagrodami. Nie zabrakło również

stref gastronomicznych oraz zabaw
tanecznych, w których wzięli udział
starsi mieszkańcy. Organizatorami
festynów byli sołtysi, rady sołeckie
oraz GOSiR. Środki na organizację
wydarzeń w sołectwach pochodziły
m.in. z Funduszu Sołeckiego.
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Wśród zapachów i barw

Grabowno Wielkie

Sądrożyce pożyteczne owadom

Domasławice

Drągów

Grabowno Małe

Sądrożyce

Do pomyślnego finału zbliża się realizacja zadania "Wśród zapachów
i barw - strefa relaksu dla ludzi
i azyl dla owadów, na placu sołeckim
w Sądrożycach" sołeckiej grupy "Bądź
człowiekiem dla owadów". Od czasu
wydania ostatniego numeru Informatora sporo się zmieniło - obecnie już
cieszą oczy kwitnące rabaty tematyczne, wzdłuż ogrodzenia rośnie 10 śliw,
a po obydwu stronach bujnie rozrosła
się łąka kwietna. Najpierw jednak konieczne było przygotowanie, w tym:
ręczne usunięcie kamieni polnych
i odrosłych kęp chwastów oraz dokonanie nasadzeń. Było tego sporo – łącznie
ok. 280 sadzonek – jednak projektowi
specjaliści od nasadzeń - pani Justyna
i pan Czesław (wraz ze wspaniałą grupą mieszkańców) spisali się na medal.
Dopełniła dzieła trójka dzielnych siewców obydwu poletek łąki kwietnej –
sołtys i koordynator projektu Halina
Makarczuk wraz z przewodniczącym
Rady Sołeckiej i członkiem grupy projektowej Czesławem Szmajkiem, ze
wsparciem pana Henia.
"Wisienką na torcie" jest pergola. Stanie
się niebawem swoistym gabinetem aromaterapii, gdyż zlokalizowano ją tak,
by do odpoczywających na ławeczce
osób docierały nie tylko piękne, wielobarwne i kojące widoki kwiatów na tle
sielskiego pejzażu, ale także – zapachy
specjalnie dobranych roślin. Na razie
wygląda nieco surowo, ale zmieni się
to po obsadzeniu pergoli specjalnym
gatunkiem róży. W międzyczasie przybyły przy łące kwietnej jeszcze inne elementy: piękny domek ("willa") i hotel
(wręcz "5*"!) - dla owadów.
Ostateczny efekt prac widoczny będzie
wraz z nowym sezonem kwitnienia,
kiedy rośliny będą już dobrze zakorzenione i zadomowione w tym miejscu.
Mimo tego wielu mieszkańców już odkryło zalety tego miejsca. Okazją do
jego prezentacji był festyn sołecki, tradycyjnie organizowany w przedostatni
weekend sierpnia.

Wspólna praca integruje Mieszkańców

"Realizacja projektu wskrzesiła naszą
społeczność po pandemicznej hibernacji”– powiedziała do uczestników
imprezy sołtys Halina Makarczuk.
"Słowa uznania i wdzięczności należą
się członkom grupy, którą wraz ze mną
tworzą: Justyna Rurańska, Czesław
Szmajek, Andrzej Makarczuk, Gosia
Binek i Ola Lorek. Niezwykle istotne
znaczenie ma zaangażowanie wspaniałych wolontariuszy, których grupa
kosztem swojego czasu i kosztem swoich sił – pracowała przy przygotowaniu
terenu łąki i nasadzeniach. To również
zasługa sponsorów naszego projektu,
którymi są: Henryk Chrabański/ Tartak, Barbara i Ryszard Kierkicz, DJW
Meble Dariusz Pawlak, Czesław, Renata, Wiola i Sławomir Szmajkowie, anonimowy darczyńca oraz Krystyna i Jerzy Kopczyk. Serdecznie im wszystkim
dziękujemy".
Ważną (z punktu widzenia projektu) była jego część edukacyjna, w formie quizów, popularyzujących życie
i zwyczaje owadów oraz ich rolę w życiu człowieka. Podczas festynu udział
w nich wzięły dzieci ze swoimi rodzinami. Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody.
Uczestniczący w zabawie burmistrz
Paweł Czuliński przekazał członkom
grupy gratulacje i wyrazy uznania: "To
pierwszy w naszej gminie (przynajmniej za czasów mojej kadencji) przypadek wystąpienia o zewnętrzne środki
grantowe przez lokalną grupę nieformalną. I to z powodzeniem. Wiem, że
wymagało to nie tylko wiele pracy, ale
i odwagi, by stawić czoła wymogom
formalnym wniosku. Serdecznie gratuluję tego, jak również osiągniętych
już teraz efektów, w tym szczególnie
w kwestii ożywienia sołeckiej społeczności i działania na rzecz wspólnego celu".
Grantowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany
jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Doliny Baryczy".
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Muzyczne zakończenie wakacji
W sobotę, 28 sierpnia Fundacja
Musa, Twardogórskie Stowarzyszenie Motocyklistów Cerber, Fundacja ,,Na osi czasu Eleonory" oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizowali wydarzenie na
placu przy ogródkach działkowych
w Twardogórze pn. Twardogórska
Letnia Scena Muzyczna. Miejsce,
które niedawno zostało odnowione przez lokalnych społeczników,
GOSiR, a także Gminę Twardogóra,

znów zaczęło tętnić życiem. W trakcie wydarzenia wystąpiła lokalna kapela TwardoGraje, wrocławski zespół
Cluster Vibe, wokalistki: Karina Gaber, Maja Juszczak i Milena Gawin
oraz zespół Suck My Glove w składzie z twardogórzaninem - Dawidem
Kaczmarkiem. Dzień zakończyła
zabawa taneczna z zespołem MarsaAlam. Oprócz koncertów, organizatorzy zapewnili gastronomię i wiele
atrakcji dla dzieci.

Twardogórskie Stowarzyszenie Motocyklistów "Cerber"

przedstawiamy sołectwa
Dąbrowa – malownicza wieś wśród lasów i pól. Chociaż przez wiele lat była
przysiółkiem Sądrożyc, to od 1999
roku ma status samodzielnego sołectwa.
Nazwa wsi nawiązuje do okolicznych
lasów dębowych. Pierwsze wzmianki pojawiły się w zapisie z 1417 roku,
gdzie wymieniona została ówczesna
nazwa Krzewe (Krzewie). W 1936 roku
w ramach zacierania polskich śladów w
nazewnictwie miejscowości wprowadzono nazwę Eichenhain (niem. Eiche
= dąb). Wśród mieszkańców wsi wielu
to repatrianci ze wschodu lub ich potomkowie. „Żyli we wspólnocie - pomagali sobie w różnych pracach polowych, takich jak żniwa, młócenie zbóż,
czy wykopki ziemniaków” - wspomina
sołtys Dorota Kawałko.
W XVIII w. w Dąbrowie mieszkało
132 mieszkańców. W 1939 r. – 194
osoby. Na koniec roku 2020 liczba
mieszkańców wsi osiągnęła jednak
211, co oznacza roczny wzrost aż o
Prace przy wieńcu dożynkowym

Na scenie zaprezentowali się artyści
reprezentujący różne style muzyczne

Dzieci mogły przenieść się w czasy,
kiedy ich rodzice bawili się "na działkach"

DĄBROWA

15 osób i jest największym w ub. roku
przyrostem liczby ludności w naszej
gminie. Przy powierzchni 363,84 ha
lokuje to jedno z trzech najgęściej zaludnionych naszych sołectw.
Zachęceni faktem, że Dąbrowa jest
zwodociągowana i podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej - osiedlają się
tu mieszkańcy z dużych miast, szukając spokoju i bliskości z naturą. We
wsi koło krzyża ma swój początek Potok Boguszycki, w pobliżu znajduje się
rezerwat „Torfowisko”, a przez teren
sołectwa przebiegają trasy: czerwonego szlaku rowerowego – „Dużej pętli
twardogórskiej”, szlaku konnego „Pętli
Twardogóra”, stanowiącej część szlaku
konnego Doliny Baryczy oraz „Szlaku
kapliczek i krzyży przydrożnych”.
Interesującą ofertę rekreacyjną zapewnia również samo sołectwo – ze
środków funduszu sołeckiego na placu zabaw wybudowano wiatę, boiska
(do piłki nożnej i siatkówki), kosz
do koszykówki, urządzenia do fit-

ness i atrakcje dla dzieci. Od kilku lat
organizowany jest Dzień Ziemniaka. Wówczas miejscowe gospodynie
przygotowują - do wspólnej biesiady
– różne potrawy z ziemniakiem w roli
głównej. Umiejętności kulinarne dąbrowianek zostały docenione również
poza wsią - w konkursie na najlepszy
wypiek - podczas imprezy charytatywnej „Twardogóra Cup”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Mam
Pomysł" w 2017 r. – ciasta gospodyń
z sołectwa Dąbrowa otrzymały wyróżnienie. Podczas dożynek gminnych
w 2014 r. w gminnym konkursie na
najpiękniejszy wieniec dożynkowy
Dąbrowa zdobyła II miejsce, a w konkursie dożynkowym w 2018 roku –
dzieło z Dąbrowy zwyciężyło. Wieś
dumna jest również z lekkoatletycznych sukcesów Adrianny Gąsior młodej mieszkanki Dąbrowy, wychowanki
twardogórskiego MLKS Echo, a obecnie zawodniczki AZS AWF Wrocław.
Obecnie (wspólnymi siłami mieszkańców) powstaje park – ogród, na
dawnym dzikim wysypisku śmieci.
Teren został ogrodzony, zagospodarowany i uprzątnięty, posadzono drzewa
i krzewy. Jednocześnie Gmina Twardogóra przygotowała dokumentację
budowlaną i wnioski o dofinansowanie na rzecz realizacji jednej z najważniejszych inwestycji dla Sołectwa - remontu głównej drogi w Dąbrowie.

TWARDOGÓRSKI GOSIR
ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
STRZELECTWO

Klub strzelecki "WILK"
- poniedziałki g.17:00-19:00
Klub strzelecki "FENIKS"
- środy, g. 18:00-21:00

GIMNASTYKA KRĘGOSŁUPA
wtorki i czwartki, g. 18:00-19:00

STEP AEROBIK

wtorki i czwartki, g. 19:00-20:00

LEKKOATLETYKA

Zajęcia dla dorosłych w ramach
programu "Biegam, bo lubię"
środy, g. 19:00-20:00

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Twardogórze

ul. Wrocławska 39, 56-416 Twardogóra
tel.: 697 849 803, gosir.twardogora.pl
facebook.com/gosirtwardogora

jesteśmy na Facebooku i na Instagramie

gminatwardogora
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