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SOLIDARNI

Z UKRAINĄ
Gmina Twardogóra
włączyła się w akcję pomocy
uchodźcom z Ukrainy
czytaj na s. 2

BUDŻET NA
2022 ROK

czytaj na s. 2

Zrównoważony i proinwestycyjny
- taki jest tegoroczny
budżet gminy

BLISKO 6,5 MLN
NA INWESTYCJE

czytaj na s. 7

Poprawimy efektywność
energetyczną budynków szkół
w Twardogórze i Goszczu.

FERIE? TYLKO
W TWARDOGÓRZE!

czytaj na s. 11

Uczniowie skorzystali z oferty
przygotowanej przez twardogórski GOSiR, SP 2 oraz Oratorium
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ
W związku z wojną na Ukrainie oraz
przyjazdem na teren naszego kraju
wielu obywateli tego kraju, Gmina
Twardogóra zorganizowała zbiórki
potrzebnych rzeczy.
Mieszkańcy naszej gminy mogą
przynosić artykuły do następujących
punktów:
• Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze (ul. Wrocławska 39) od poniedziałku do piątku
w godz. 7:00 – 21:00, w sobotę
i niedzielę w godz. 7:00 – 18:00
• SP 2 w Twardogórze (ul. Batorego,
ul. św. Jadwigi), SP w Goszczu, SP w
Grabownie Wielkim, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00,
Miejskiego Przedszkola w Twardogórze w godz. 8:00 – 16:00.
• Biblioteki Publicznej w Twardogórze (ul. Wielkopolska 11, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7:00 –
17:00, we wtorki i czwartki w godz.
7:00 – 15:00

• pampersy, mleko modyfikowane
dla niemowląt, jedzenie w słoiczkach dla małych dzieci, plastikowe
łyżeczki do karmienia itp.,
• kawa, herbata, woda, soki dla dzieci, suche ciastka, paluszki, krakersy, zupki chińskie, przekąski, które
można na szybko przygotować i
zabrać z sobą w podróż, warniki do
podgrzewania wody,
• żywność długoterminowa tj. makaron, kasza, konserwa itp.,
• batony energetyczne, orzechy, bakalie
• k o ce, ś p i wo r y, p ł a s zc ze p r ze ciwdeszczowe,
• kubki, talerze, sztućce jednorazowe, termosy, kubki termiczne,
• baterie, ładowarki do telefonów,
powerbanki,
• kolorowanki dla dzieci.
Na chwilę obecną nie ma potrzeby
przekazywania odzieży oraz zabawek.

Jakie artykuły można przynieść?
• podstawowe środki higieny osobistej (mydło, żel pod prysznic, chusteczki nawilżane, chusteczki higieniczne, podpaski, pasta do zębów,
szczoteczki do zębów, itp.),

Bank informacji
zadba o dodatkową pomoc
W Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze został uruchomiony Bank
Wymiany Informacji i Pomocy (infolinia oraz dedykowany adres email)

BANK WYMIANY
INFORMACJI
I POMOCY Chcesz zaoferować pomoc?

Masz pytania bądź wątpliwości?
Skontaktuj się z nami!

infolinia: +48 71 399 22 27
email: pomocdlaukrainy@twardogora.pl
poprzez który można zgłaszać własną gotowość do udzielenia pomocy,
wolontariatu, przekazania środków
oraz żywności. Można także zaoferować usługi transportowe, zakwaterowanie oraz zgłosić wszelkie potrzeby,
problemy i wątpliwości związane z
przyjęciem uchodźców:
• +48 71 399 22 27
• pomocdlaukrainy@twardogora.pl

Miejsca noclegowe
do dyspozycji wojewody
Gmina Twardogóra, jeśli tylko poja-

wi się taka potrzeba jest gotowa, by
udzielić wsparcia uchodźcom z Ukrainy wykorzystując gminne obiekty.
Samorząd zabezpieczył miejsca tymczasowego zakwaterowania, które
zostały przekazane do dyspozycji
wojewody. Będą one dedykowane
osobom, które przeszły punkty recepcyjne na granicy.

Punkt informacyjny we Wrocławiu
Dworzec PKP Wrocław Główny,
Wrocław ul. Piłsudskiego 105,
infolinia: +48 477 217 575

Przebudowa i remonty ponad 10 km dróg, kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego,
restauracja i rewitalizacja pałacu w Goszczu, poprawa efektywności energetycznej budynków
oświatowych, rewitalizacja dwóch podwórzy w centrum miasta i parku miejskiego wokół Bazyliki
Mniejszej to tylko niektóre z inwestycji, które będą realizowane na terenie gminy w 2022r.

2022 ROK Z BUDŻETEM
PROINWESTYCYJNYM
Rada Miejska podczas grudniowej Sesji uchwaliła budżet na rok
2022. Zostało to poprzedzone
pozytywną opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej na temat
projektu uchwały budżetowej
Gminy Twardogóra na rok 2022.
W tym roku wydatki gminy wyniosą 80 832 632 zł, z których
ponad 25 mln zostanie przeznaczone na inwestycje. Mimo wielu
działań inwestycyjnych w dalszym
ciągu zmniejsza się dług gminy.
W 2018 r. wynosił 19 152 345 zł,
na koniec tego roku planowany jest
na poziomie jedynie 12 934 599 zł.

Budżet - choć zrównoważony to
zawiera rekordowe w historii Gminy wydatki. Na jego wysokość miały wpływ wielomilionowe dofinansowania, które Gmina Twardogóra
pozyskała na realizację kluczowych
inwestycji. Nie zawiera on środków
na wypłaty 500+, które były obecne chociażby w zeszłorocznym
budżecie. Przy planowaniu budżetu brano pod uwagę kontynuację
rozpoczętych już zadań, realizację
inwestycji z przyznanymi dofinansowaniami oraz inwestycje priorytetowe, konsultowane wcześniej
z mieszkańcami.

plan na 31.12.2022

2022

12 934 599 zł POZIOM

ZADŁUŻENIA
13 719 292 zł GMINY

planowano na 31.12.2021

2021
stan na 31.12.2020

2020

15 508 535 zł

stan na 31.12.2019

2019

15 759 645 zł

stan na 31.12.2018

2018

19 152 345 zł

Dług gminy sukcesywnie się zmniejsza
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Co czwarta złotówka w budżecie będzie przeznaczona na edukację. Zapewnienie dzieciom miejsc w przedszkolach, dobre funkcjonowanie szkół
podstawowych w Twardogórze, Grabownie Wielkim i Goszczu, Miejskiego Przedszkola w Twardogórze oraz
oddziałów przedszkolnych w Goszczu i Grabownie Wielkim to zadania
kluczowe dla naszego samorządu.
Z roku na rok gmina przeznacza coraz
większe środki na ten cel. W tym roku
będzie to ponad 20 mln zł z czego ponad 11 mln to środki z budżetu gminy,
a 9 mln stanowią subwencje i dotacje.
W 2022 r. oprócz wspomnianych
wcześniej dużych projektów zrealizowane zostaną inwestycje w ramach
funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego (zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego,
siłownia plenerowa przy Herkulesie),
wybudowane zostaną nowe punkty
świetlne, powstanie winda w twardogórskiej przychodni. W dalszym ciągu
będą kontynuowane prace związane
ze sporządzeniem dokumentacji projektowej budowy energooszczędnego przedszkola. Mieszkańcy naszej
gminy w tym roku będą mogli także
skorzystać z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany kopciuchów.
Jeśli chodzi o infrastrukturę drogową

Z roku na rok coraz więcej środków zostaje przeznaczone na edukację

w budżecie ujęto środki na korektę
łuku w Goszczu, opracowanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy
dróg wojewódzkich w tym odcinka
Twardogóra - Chełstówek, przebudowę i rozbudowę dróg w Domasławicach, przebudowę ul. Wrocławskiej
w Twardogórze, przebudowę drogi

w Dąbrowie, przebudowę i remonty
dróg w ramach programu Polski Ład
oraz zlecenie projektu modernizacji
Stacji Uzdatniania Wody w Chełstowie
(budżet ZGK Sp. z o.o. w Twardogórze). W budżecie gminy zabezpieczono także część środków na budowę
kontenerowej szatni sportowej w Gra-

POZYSKANE DOFINANSOWANIA BUDUJĄ
REKORDOWY BUDŻET W HISTORII GMINY
Restauracja i rewitalizacja zabytkowego
Pałacu w Goszczu

Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej
infrastruktury na terenie miasta

wartość zadania: 10 492 284,43 zł*
dofinansowanie: 8 918 441,76 zł
Poprawa efektywności energetycznej
budynków oświatowych

wartość zadania: 4 970 192,50 zł*
dofinansowanie: 4 224 663,59 zł

bownie Wielkim, budowę single tracka
lub skateparku oraz budowę boiska ze
sztuczną nawierzchnią w Twardogórze. Możliwość zrealizowania tych inwestycji zależna jest od pozyskanych
dotacji. Budżet gminy uchwalony został 14 głosami ZA. Cały dokument
dostępny jest w BIP.

Inwestycje Powiatu
Oleśnickiego oraz
Samorządu Województwa Dolnośląskiego
realizowane na terenie
gminy Twardogóra
Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki
bitumicznej oraz przebudowa chodnika
na ciąg pieszo – rowerowy

Przebudowa i remonty dróg - Rządowy
Fundusz Polski Ład

Gmina
Twardogóra

wartość zadania: 1 740 060,43 zł
środki z budżetu gminy: 800 000 zł
wartość zadania: 8 790 000 zł*
dofinansowanie: 6 458 644 zł
Przebudowa budynków na świetlice w
Domasławicach, Będzinie i w Olszówce

wartość zadania: 10 851 000 zł*
dofinansowanie: 10 308 450 zł
Modernizacja istniejącego oświetlenia
ulicznego i drogowego

Budowa drogi wojewódzkiej nr 448
w miejscowości Goszcz – korekta łuku

Gmina
Twardogóra

wartość zadania: 850 000 zł*
dofinansowanie: 600 000 zł
*kwoty szacunkowe w chwili opracowywania dokumentacji

wartość zadania: 4 817 916 zł*
dofinansowanie: 3 603 667 zł

wartość zadania: 3 357 509,08 zł
środki z budżetu gminy: 1 133 000 zł
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WSPANIALE ZAGRALI Z WIELKĄ
Mimo niesprzyjającej pogody mieszkańcy całej gminy aktywnie zaangażowali się
w zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
we zostały wzbogacone występami
artystycznymi (Hanna Nowak, Lena
Łozińska, klasa 3b oraz Zespół Muzyczny klas 1-3), stanowiskami Klubu Młodego Odkrywcy, konkursem
w układaniu na czas kostki Rubika oraz kawiarenką, która powstała
dzięki Radzie Rodziców. Wydarzenie
cieszyło się sporym zainteresowaniem mieszkańców, dlatego już dziś
organizatorzy zapowiadają kolejną
edycję w przyszłym roku.

Strażacy z OSP w Twardogórze z mieszkańcami i burmistrzem

Tradycja związana z WOŚP w gminie Twardogóra sięga wielu lat, dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć wolontariuszy na ulicach miasta
i sołectw oraz działań wspierających
30. Finał. W organizację wydarzeń
włączyli się mieszkańcy, szkoły z terenu gminy, jednostki OSP w Twardogórze i Grabownie Wielkim oraz
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze. Już 22 stycznia
mieliśmy szansę wspomóc Orkiestrę

Nad zmaganiami na lodowisku
czuwali Ariadna i Wiktor Pona

Hanna Wójcik, Sebastian Zalewski
i Anna Kotala z SP w Goszczu

podczas wyjątkowego wydarzenia
jakim były Pierwsze Twardogórskie
Zawody w Garlingu zorganizowane
przez społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Twardogórze przy współpracy z GOSiR. W rywalizacji wzięły
udział 3 osobowe drużyny, których
zadaniem było przeprowadzenie
garnka po specjalnie wyznaczonej
trasie na tafli lodowiska. Zadanie nie
było łatwe jednak sprawiło uczestnikom wiele radości. Zawody sporto-

Aleksandra Kral i Ewelina Mikołajczyk
z SP w Grabownie Wielkim

Na zajęciach zumby też zbierali

Jeszcze przed 30 stycznia, w Szkole
Podstawowej w Grabownie Wielkim
odbył się bardzo popularny wśród
uczniów kiermasz słodkich galaretek,
z którego dochód również został przekazany na WOŚP. Szkoła wraz z sołtysem i radą sołecką była także organizatorem wspólnego kolędowania,
w którym wzięli udział mieszkańcy
Grabowna Wielkiego i okolic.
W Szkole Podstawowej w Goszczu odbyły się warsztaty plastyczne,
w trakcie których uczniowie wykonali maski karnawałowe. Tam też padł
rekord zebranych środków w puszce
stacjonarnej. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze
zorganizowano zdrowe śniadanie
w trakcie przerw.

Anna Lewoniuk ze strażakami
OSP w Grabownie Wielkim

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
która zagrała dla okulistyki dziecięcej,
wsparli też uczestnicy zajęć sportowych tj. zumba i step aerobik, które odbywają się na obiektach GOSiR.
W dniu Finału, 30 stycznia mimo
deszczu i silnego wiatru w różnych
miejscach naszej gminy można było
spotkać wolontariuszy - wśród nich
także Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego.
W niedzielę, podobnie do lat ubiegłych odbyła się licytacja Dnia
w roli Burmistrza MiG Twardogóra –
w tym roku do Ratusza zawita mieszkaniec Moszyc – Mateusz Moliński.
Do wspólnej gry na rzecz Orkiestry
dołączyły też OSP w Twardogórze
i OSP w Grabownie Wielkim, które odwiedziły sołectwa. Wolontariusze mogli liczyć na wsparcie ze strony lokalnej gastronomii. Restauracja PolAnka
zaprosiła ich na gorącą kawę i herbatę,
restauracja INTRO na ciepły posiłek.
Działania mieszkańców od samego początku wspierał Sztab WOŚP
w Międzyborzu. Datki zebrane przez
14 wolontariuszy i 6 puszek stacjonarnych pozwoliły na uzyskanie 30 540,
66 zł. Największą kwotę wśród wolontariuszy zebrała Karolina Prymas
- 3762,69 zł.

Z WOŚP zagrała też Chichotka

Monika Kokot, Tomasz Rogala
i Paweł Kosiński z SP 2 w Twardogórze
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ORKIESTRĄ ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Karolina Prymas
zebrała najwięcej

Mateusz Moliński za kwotę 1300 zł wylicytował Dzień w roli Burmistrza

Klub Młodego Odkrywcy przy SP2
przygotował wiele atrakcji

Znamy najpiękniejsze dekoracje posesji

wyróżnienie

I miejsce

wyróżnienie

Dziękuję Państwu za ciężką pracę,
która przyczyniła się do powstania
wspaniałych dekoracji. Cieszę się, że
nasi mieszkańcy dokładają starań
aby okres świąteczno – noworoczny
był jeszcze piękniejszy – co buduje
pozytywny wizerunek całej gminy
- mówił burmistrz Paweł Czuliński
podczas wręczania nagród
i wyróżnień.

III miejsce

II miejsce

I miejsce w kategorii balkon/okno
w budownictwie wielorodzinnym

Rozstrzygnięto konkurs pn. "Najpiękniejsza dekoracja świąteczna w gminie
Twardogóra". Wśród laureatów znaleźli się mieszkańcy Grabowna Małego,
Nowej Wsi Goszczańskiej, Twardogóry, Goszcza i Chełstowa. Od 1 grudnia
2021 r. do 3 stycznia 2022 r. mieszkańcy naszej gminy mogli zgłaszać chęć
udziału w konkursie, którego przedmiotem była dekoracja świąteczna nieruchomości – posesji prywatnej (domu
wolnostojącego, segmentu w szeregowcu), lub okna/balkonu w budownictwie
wielorodzinnym. Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
i Gminy Twardogóra dokonała oceny
zgłoszonych dekoracji uwzględniając:
ilość/różnorodność elementów dekoracyjnych, innowacyjność rozwiązań,
kolorystykę oświetlenia oraz nawiązanie do Świąt Bożego Narodzenia. Laureaci włożyli dużo pracy w stworzenie
swoich dekoracji, użyli tysięcy lampek,
a także własnoręcznie wykonali elementy dekoracyjne. Jak sami twierdzą
od lat dekorują posesje i cieszą się, że
mieli możliwość zgłoszenia ich w konkursie.

wyróżnienie

Laureatami zostali:
Kategoria nieruchomość posesja prywatna (dom wolnostojący, segment
w szeregowcu):
1. Miejsce: Aneta Cieślak
2. Miejsce: Sławomir Ochędzan
3. Miejsce: Elżbieta i Zdzisław Wieteska
• wyróżnienia: Artur Ciołek, Piotr Stefańczyk, Justyna Bednarek
Kategoria balkon/okno w budownictwie
wielorodzinnym:
1. Miejsce Michał Kasprzyk
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Jarmark Bożonarodzeniowy
powrócił do Twardogóry
Twardogórski Jarmark Bożonarodzeniowy po rocznej przerwie, spowodowanej ograniczeniami pandemicznymi powrócił do naszego
miasta 19 grudnia. Oprócz tradycyjnego kiermaszu, podczas którego
można było zrobić świąteczne zakupy,
skosztować regionalnych produktów
czy znaleźć wymarzony prezent – na
odwiedzających czekała moc atrakcji.
Na otwarcie imprezy pierwszych 100
osób, które pojawiło się w czapce
św. Mikołaja – otrzymało jednorazowy karnet na lodowisko lub basen.
Do dyspozycji dzieci była karuzela,
zjeżdżalnia snowtubing, warsztaty plastyczne z Mikołajem, Panią Mikołajkową i Elfem (dekorowanie pierników
i ozdób choinkowych), a także spacery
w towarzystwie wielkich chodzących
maskotek: bałwanka Olafa i renifera
Rico. Rodziny korzystały zaś z możliwości przejazdu bryczką po mieście.
Po godz. 15 Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński oraz
proboszcz twardogórskiej Parafii MB
Wspomożenia Wiernych ks. Krzysztof Bucyk SDB – złożyli mieszkańcom
życzenia świąteczno-noworoczne.
Następnie burmistrz wręczył nagrody
laureatom konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową. Kartki
wykonane przez mieszkańców zostały
wysłane z życzeniami świątecznymi
do wszystkich przyjaciół i partnerów

Gminy. Nadciągający zmierzch stał
się idealną scenerią dla kolejnej atrakcji – twardogórskiego kolędowania,
w trakcie którego wystąpili:
• grupa SKRZATY (24 dzieci) z Miejskiego Przedszkole w Twardogórze,
z utworem Skrzypi wóz (wychowawcy: Marzena Orłowska i Marta Wysota);
• dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Opatrzności Bożej, z kolędą
Przybieżeli do Betlejem (wychowawca: S. Patrycja);
• grupa uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła
II w Twardogórze – wykonując 3
pastorałki (wychowawca: Barbara
Franc);
• grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Goszczu – z kolędą Przybieżeli do Betlejem oraz utworem Znak
pokoju (wychowawca: Lidia Szydełko);
• młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza wykonała utwór Jest taki
dzień o swoją interpretację utworu
Znak pokoju (wychowawca: Nadia
Łomanowa-Barańska).
Wiązankę pastorałek wykonał też zespół TwardoGraje, działający przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy im.
Wł. St. Reymonta w Twardogórze.
W kolejnej części koncertu wystąpili

Mieszkańcy chętnie odwiedzali kiermasz świąteczny

soliści: ks. Krzysztof Jaskólski (Salezjanin) wykonując Mario czy Ty wiesz,
Kamila Bilska – utwór Noel, Maja Juszczak - Kolędę o ludzkim zrozumieniu,
Natalia Łotecka – kolędę Gdy się Chrystus rodzi.
Główną atrakcją wieczoru był występ
Kapeli Góralskiej Zbójnicy, która wykonała tradycyjne, popularne kolędy
w góralskim brzmieniu i dawne archaiczne pastorałki z rejonu Karpat. Koncert
przeplatany był krótkim, gwarowym
komentarzem o dawnych zwyczajach
świątecznych oraz poezją góralską
o b ożonaro dzeniowej tematyce.

Laureaci konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową

Na scenie wystąpili lokalni artyści
oraz Kapela Góralska "Zbójnicy"

W trakcie akcji charytatywnej zebrano 15 388 zł

Na zakończenie uczestnicy koncertu
usłyszeli dobrze znane obszerne góralskie powinszowania.
Całemu wydarzeniu towarzyszyła akcja
charytatywna dla Amelki chorującej na
rdzeniowy zanik mięśni. Wspólnie na
leczenie 2 letniej dziewczynki udało się
uzbierać 15 388 zł.
Organizatorzy Jarmarku, tj.: Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra oraz
współorganizatorzy - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Twardogórze
z Urzędem Miasta i Gminy w Twardogóra - składają podziękowania dla artystów, wystawców i odwiedzających.
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Setne urodziny
mieszkańca Moszyc

Przedszkolaki
ubrały choinkę

12 stycznia 1922 roku, w kresowej
miejscowości Nowosiółka urodził
się Jan Augustynowski. Z okazji jubileuszu setnych urodzin, burmistrz
Paweł Czuliński zaprosił jubilata wraz
z najbliższą rodziną do twardogórskiego Ratusza. Nie zabrakło serdecznych życzeń, kwiatów, urodzinowego
tortu oraz upominku.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do Ratusza zawitały przedszkolaki z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Grabownie Wielkim. Dzieci wraz

Jubilat z rodziną

Ubieranie choinki w Ratuszu przez dzieci stało się już tradycją

ze swoimi opiekunami oraz burmistrzem Pawłem Czulińskim udekorowały choinkę. Warto dodać, że
wszystkie ozdoby wykonały własnoręcznie!

PRZEWODNIK PO INWESTYCJACH
ŚCIEŻKA Z NOWĄ NAWIERZCHNIĄ
Kolejne miliony
dofinansowania
Projekt pn. ,,Poprawa efektywności
energetycznej budynków oświatowych na terenie Gminy Twardogóra’’
ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez m.in. termomodernizację budynków Szkoły
Podstawowej nr 2 (ul. Św. Jadwigi,
ul. S. Batorego) oraz Szkoły Podstawowej w Goszczu, zainstalowanie
pomp ciepła oraz paneli fotowoltaicznych. Budynki szkół zostały wybrane
na podstawie audytu – w projekcie
zawarto te najbardziej energochłonne.
Zakres projektu to głównie ocieplenie ścian, wymiana stolarki drzwiowej
i okiennej, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania poprzez instalację
nowoczesnych pomp ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i systemu wentylacji oraz wymiana źródeł światła.
W projekcie uwzględniono również

system zarządzania energią i instruktarz docelowych użytkowników. Poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery inwestycja
pozytywnie wpłynie na środowisko.
Całkowita wartość zadania wyniesie
8 790 000 zł - 6 458 644 zł to pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Ścieżka pieszo-rowerowa z Drogoszowic do Sosnówki zyskała nową
nawierzchnię bitumiczną. Remont
blisko 1km odcinka, który wcześniej
był zniszczony i poprzerastany przez
roślinność wpłynie na walory estetyczne tego miejsca ale też i na bezpieczeństwo - ścieżka znajduje się
przy bardzo uczęszczanej drodze.
O inwestycję zabiegali mieszkańcy
dwóch sołectw: Sosnówki i Drogoszowic jednak będą z niej korzystali

Cieszę się, że udało się pozyskać
środki na inwestycje, które przyczynią się do znacznej redukcji
kosztów - nawet o 70% - mówi
burmistrz Paweł Czuliński.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę
rosnące ceny oraz inflację.
Zaoszczędzone złotówki będą
mogły być przeznaczone na inne,
wskazane przez mieszkańców
zadania - zaznacza.

Gmina
Twardogóra

Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane m.in. na budynku przy ulicy św. Jadwigi

Przed realizacją		

Po realizacji

mieszkańcy całej gminy. W odbiorze
inwestycji, 9 lutego br. wzięli udział:
burmistrz Paweł Czuliński, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy Grzegorz Cipyk, radny Daniel
Nicpoń, przedstawiciele wykonawcy
firmy GEMBIAK-MIKSTACKI Sp.j.
oraz pracownicy UMiG w Twardogórze. Całkowity koszt zadania wyniósł:
153 851,83. Powiat Oleśnicki przekazał na ten cel 20 tys. zł, pozostała kwota to środki z budżetu gminy.
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Fundusz sołecki to instrument, dzięki któremu mieszkańcy w sposób bezpośredni mogą wskazywać
najważniejsze potrzeby i decydować wprost o części wydatków w swoich lokalnych społecznościach.

Realizują zadania wskazane
przez mieszkańców
lację elektryczną w świetlicy w Sosnówce. Wiele działań ma charakter długofalowy. Środki na realizację funduszu
sołeckiego zostały również zabezpieczone w wyższej kwocie na rok 2022.
Rada Miejska podjęła w tej sprawie
decyzję w ramach uchwały budżetowej. Dlatego też w trakcie spotkania
burmistrz Paweł Czuliński wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
w Twardogórze Mateuszem Szczepaniakiem wręczyli sołtysom promesy
na środki z funduszu sołeckiego na rok
2022. Tegoroczny fundusz wyniesie
453 938 zł z dopłatą do zadań inwestycyjnych z budżetu gminy w wysokości
395 458 zł.

Sołtysi z promesami o łącznej wartości 453 938 zł

W czwartek, 27 stycznia podczas
spotkania burmistrza Pawła Czulińskiego z sołtysami rozmawiano
m.in. o zrealizowanych w sołectwach inwestycjach oraz planach na
rok 2022. Spotkanie było okazją do
podsumowania zadań zrealizowanych w sołectwach w 2021r. W budżecie Gminy Twardogóra zabezpieczono pełną pule środków w ramach
funduszu sołeckiego, który wyniósł
446 938 zł. Dodatkowo Gmina Twardogóra realizuje także z własnych środków program dopłat, który w roku
2021 wyniósł: 296 217 zł. Środki te,

uzupełnione w niektórych przypadkach o środki zewnętrzne przekuły
się na konkretne inwestycje, wskazane przez mieszkańców do realizacji.
Mieszkańcy najczęściej wskazują na
problemy z drogami czy chodnikami,
remonty/ budowę świetlic wiejskich
oraz oświetlenia drogowego. W roku
2021 przy udziale funduszy sołeckich
wybudowano nowe drogi w Grabownie Małym i Goli Małej (zrealizowane
przy udziale środków zewnętrznych),
doposażono place zabaw w Drogoszowicach, Łazisku i Dąbrowie, wybudowano oświetlenie uliczne w Chełsto-

wie, oświetlenie wiaty w Chełstówku,
zlecono projekt budowy oświetlenia
w Sądrożycach, rozpoczęto remont
świetlicy w Domasławicach, zakupiono mierniki prędkości w Goli Wielkiej
i Goszczu, system selektywnego powiadamiania dla OSP w Grabownie
Wielkim, dokumentację projektową
budowy świetlic w Bukowince, Goli
Wielkiej i Drągowie, zakupiono bezodpływowy zbiornik na nieczystości
komunalne do świetlicy w Będzinie,
odbudowano staw w Moszycach, wyremontowano salę świetlicy w Nowej Wsi
Goszczańskiej oraz wymieniono insta-

Udział mieszkańców w decydowaniu o najważniejszych dla nich sprawach jest kluczowy dla właściwego
i równomiernego rozwoju każdej
miejscowości w naszej gminie –
mówi burmistrz Paweł Czuliński
Często potrzeb jest wiele ale
dialog, uważne śledzenie wskazań
mieszkańców w dedykowanych
im budżetach sołeckich stanowią
znakomite wskazówki do podejmowania dalszych działań i planowania wydatków. Dzięki temu możemy
lepiej wspólnie z radnymi typować
priorytety, walczyć o najistotniejsze
sprawy – dodaje.

W ramach funduszu sołeckiego stadion w Bukowince zyskał nowe
oświetlenie. Było to możliwe także dzięki pracy i wsparciu osób
związanych z klubem Olimpia Bukowinka. W 2021 r. sołectwo zakupiło również projekt budowy nowej świetlicy. W nowym budżecie gminy zabezpieczono część środków na jej budowę.

Chełstów sukcesywnie przeznacza środki na budowę oświetlenia
drogowego. W 2022 r. zakończą się ostatnie zaplanowane prace.

W Chełstówku trwają procedury związane z przejęciem od KOWR
działki w celu powiększenia placu zabaw. W zeszłym roku wykonano oświetlenie wiaty. Środki z funduszu sołeckiego na 2022 rok
zabezpieczono na wyposażenie placu zabaw.

W Dąbrowie doposażono plac zabaw.

Trwa, rozpoczęty w 2021 r. remont świetlicy w Domasławicach
z wyodrębnieniem przestrzeni dla strażaków z OSP. Inwestycja jest
realizowana także dzięki środkom zewnętrznym.

Sołectwo Drągów zakupiło w 2021 r. dokumentację budowy świetlicy.
W planach na 2022 r. jest zakup kruszywa do utwardzania dróg, które
posłuży jako podbudowa pod zaplanowane inwestycje drogowe.

W Drogoszowicach zakupiono w 2021 r. wyposażenie do świetlicy
oraz doposażono plac zabaw.

Sołectwo Będzin zakupiło bezodpływowy zbiornik na nieczystości
komunalne wraz z przykanalikami do przyszłej świetlicy. Dzięki
środkom zewnętrznym w 2022 roku zrealizowana zostanie przebudowa budynku usługowego na świetlicę środowiskową.

W celu poprawy bezpieczeństwa w Goli Wielkiej zakupiono miernik prędkości. Sołectwo zakupiło również dokumentację projektową budowy świetlicy, o którą mieszkańcy zabiegają od lat.
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Sołectwo Goszcz zakupiło miernik prędkości oraz sprzęt dla OSP

W Grabownie Małym mieszkańcy korzystają już z nowej drogi.
Sukcesywnie planowane środków przez mieszkańców sołectwa
i dostosowanie się do reguł pozyskiwania środków zewnętrznych
przynosi pozytywne rezultaty. Zakres inwestycji z 200 metrów
został zwiększony do blisko 1 km.

Grabowo Wielkie zakupiło m.in. system selektywnego
powiadamiania dla OSP

Oddolne zaangażowanie mieszkańców w życie lokalnej społeczności przyniosło efekt w postaci pięknie odnowionej kapliczki
w Porębach oraz doposażenia placu zabaw i świetlicy w Łazisku.

W Moszycach rozpoczęły się prace mające na celu odbudowanie
stawu – miejsca dawnych spotkań mieszkańców. Prace będą kontynuowane w tym roku.

W Nowej Wsi Goszczańskiej zadbano o czystość i porządek, wyremontowano także pomieszczenie w świetlicy. Jest to kolejne działanie w tym miejscu po zmianie sposobu ogrzewania – na gaz.

Sołectwo Olszówka w 2021 r. współfinansowało budowę drogi
w Goli Małej. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskanym
środkom zewnętrznym.

W Sądrożycach zakupiono traktor do koszenia trawy, a także projekt budowy oświetlenia drogowego. W projekcie zaplanowano
pełen zakres wskazany przez mieszkańców.

W 2021 r. w świetlicy w Sosnówce wymieniono instalację elektryczną. Rok wcześniej wymieniono także dach. W tym roku prace
remontowe będą kontynuowane.

Czas na single track!

11 stycznia została podpisana umowa
na wykonanie kompletnej dokumentacji toru treningowego dla rowerzystów typu single track, który planowany jest na terenie obok dawnego
placu zabaw przy ogródkach działkowych w Twardogórze. To kolejny
krok ku temu aby teren – niedawno
zrewitalizowany przez lokalną społeczność - stał się bezpieczny, przyjazny i atrakcyjny dla mieszkańców naszej gminy oraz osób odwiedzających

Twardogórę. Tor, który będzie miał
2,5km długości ma powstać w wąwozie przy ul. Wojska Polskiego w Twardogórze. Wykonawcą dokumentacji
projektowej jest firma Piotr Kurczab
Bike Expert z Bielawy, która wykona
to zadanie za kwotę 12 300 zł brutto.

Projekt budowy przedszkola
na ukończeniu
Zgodnie z harmonogramem realizowane są prace związane z wykonaniem kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy
obiektu energooszczędnego przedszkola w Twardogórze wraz z zagospodarowaniem terenu.
28 stycznia w Ratuszu odbyło się
spotkanie z architektami, na którym
wprowadzono ostatnie poprawki do
projektu. Kolejnym krokiem po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji
będzie zgłoszenie jej do Starostwa Powiatowego w Oleśnicy celem uzyskania pozwolenia na budowę. Równo-

legle nasz samorząd będzie się starał
pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kluczowe dla
realizacji tej inwestycji.
Chcemy aby przedszkole było
nowoczesne, proekologiczne i
spełniające najwyższe standardy
- mówi burmistrz Paweł Czuliński.
Ma dobrze służyć najmłodszym
mieszkańcom naszej gminy
dlatego pracujemy nad każdym
szczegółem - dodaje.

Dokumentacja to dopiero pierwszy
krok w kierunku rozwoju tego rodzaju aktywności w naszej gminie –
mówi burmistrz Paweł Czuliński.
Pierwszy, ale istotny - bo pozwoli na szukanie dofinansowań i
możliwości realizacji tej inwestycji.
Single track zagospodaruje teren
przy dawnym placu zabaw i będzie
idealnym rozwiązaniem dla osób
lubiących aktywność i trochę
adrenaliny.

Tor planowany jest przy terenie wcześniej odnowionym przez mieszkańców

W trakcie spotkania wprowadzano ostatnie poprawki
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SKARBY GOSZCZAŃSKIEGO PAŁACU
Od jesieni 2021r. trwa odgruzowywanie wnętrz pałacu w Goszczu
w ramach zadania pn. ,,Restauracja
i rewitalizacja zabytkowego pałacu
w Goszczu” na które nasza gmina
pozyskała rekordowe 9 mln zł dofinansowania. Prace, które idą zgodnie
z planem odbywają się pod ścisłym
nadzorem archeologa i historyka architektury. Spod warstw gruzu wyłonił
się już pierwotny układ pomieszczeń,
a w jednym z nich ukazała się w całości
zachowana posadzka, która niegdyś była
prawdopodobnie elementem łazienki
i toalety. Wśród ciekawych odkryć znalazły się także zamknięta skrzynia, kominek z kamiennym detalem oraz pomieszczenie z systemem grzewczym.
Materiał znajdujący się w pałacu jest na
bieżąco sprawdzany i przeszukiwany
w celu pozyskania detalu architektonicznego oraz elementów dawnego
wystroju pałacu. W styczniu postępujących prac przy pałacu wraz z burmistrzem Pawłem Czulińskim doglądali
m.in. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków - Daniel Gibski,
dyrektor Archiwum Państwowego we
Wrocławiu - Janusz Gołaszewski oraz
dziennikarka i pisarka - Joanna Lamparska.

Skrzynia zostanie otwarta pod nadzorem konserwatora zabytków

12 stycznia 2022 roku pałac odwiedziła grupa ekspertów

Pod gruzem znajdował się także piękny fragment posadzki

Pałac jak na tamte czasy miał rozbudowany system grzewczy

Po 7 latach jest nadzieja
na lepszą drogę

Wyczekiwane drogi
w Goli Małej i Goszczu
Mieszkańcy Goli Małej mogą już korzystać z nowej drogi, która ułatwi im
dojazd do drogi powiatowej Twardogóra - Olszówka oraz gruntów ornych. Inwestycja została zrealizowana
za 296 131,11 zł, z czego 93 000 zł stanowi dofinansowane z Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Pozostała

część to środki z budżetu gminy, w tym:
z funduszu sołeckiego. Wybudowano
także ul. Rzemieślniczą w Goszczu.
Na tę inwestycję przeznaczono środki
z budżetu gminy oraz dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w wysokości 436 783 zł. Koszt zadania
wyniósł 882 231,87 zł.

Niebezpieczne skrzyżowanie w Chełstówku

Ruszyły prace projektowe dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej
nr 448 Twardogóra - Chełstówek
- od ronda (ulica Wojska Polskiego
w Twardogórze) do nowej nawierzchni w Chełstówku. Projekt zakłada
poszerzenie drogi do dwóch pasów
jezdni z odrębnym miejscem na ciąg
pieszy/pieszo-rowerowy w okolicach
wiaduktu kolejowego w Twardogórze.
W planach jest również przeprojektowanie niebezpiecznego skrzyżowania
z drogą powiatową w m. Chełstówek,
w tym zaprojektowanie budowy brakującego odcinka chodnika, a także
zaprojektowanie nowej nawierzchni na
omawianym odcinku drogi wojewódzkiej oraz poprawienie skrzyżowania
z ulicą Tartaczną.
Umowa na sporządzenie dokumentacji projektowej opiewa na kwotę
368 262 zł. Podpisanie umowy odbyło
się dzięki wcześniejszemu porozumie-

niu o współpracy zawartemu pomiędzy Gminą Twardogóra a Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
Nie obejmuje ona jednak przebudowy istniejącego wiaduktu kolejowego.
Po dwóch latach intensywnych negocjacji PKP S.A. zdecydowała się na
wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy wiaduktu kolejowego.
Rozpoczęty właśnie proces projektowy jest dla naszego samorządu
jednym z najtrudniejszych, jeśli nie
najtrudniejszym, z jakim będziemy
się mierzyć. Jestem przekonany,
że czasochłonne procedury i praca
dwóch zespołów inżynierów pozwolą rozwiązać kluczowe i od lat "nie
ruszane" problemy na tej drodze.
Dwa ukończone projekty wiaduktu
i drogi pozwolą zaplanować kolejny
etap: wspólną realizację zadania –
mówi burmistrz Paweł Czuliński

Gola Mała

Grzegorz Macko - Wicemarszałek
Województwa Dolnośląskiego
wizytował inwestycję

ulica Rzemieślnicza w Goszczu
Kluczowe dla realizacji inwestycji drogowych jest pozyskane dofinansowanie
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Będzie bezpieczniej

Za głosem mieszkańców

Trwają prace mające na celu korektę niebezpiecznego łuku na
drodze wojewódzk iej nr 4 48
w Goszczu. Inwestycję realizuje Samorząd Województwa Dolnoślą-

W t w a rd o gór s k i e j pr z yc ho d n i
przy ulicy Waryńskiego powstaje winda. Inwestycja, o którą wielokrotnie zabiegali mieszkańcy,
z pewnością ułatwi przemieszczanie

skiego przy udziale środków gminnych. Z budżetu gminy na ten cel
przeznaczono 1 133 000,00 zł, całkowita wartość zadania wyniesie
3 357 509,08 zł.

Niebezpieczny łuk w Goszczu

Winda ułatwi przemieszczanie się wielu osobom

Tańsze podlewanie murawy
Boisko piłkarskie przy ul. Sportowej
w Twardogórze jest najbardziej eksploatowanym boiskiem w gminie.
Korzystają z niego zawodnicy KS Lotnik Twardogóra jak i inne kluby sportowe przebywające w Twardogórze
na swoich zgrupowaniach. W grudniu 2021r. stadion został wyposażony
w studnię głębinową, która wpłynie na znaczne obniżenie kosztów
związanych z podlewaniem murawy.
Studnia będzie zasilać system nawadniania, który powstał na tym obiekcie rok wcześniej. Zadanie za kwotę

się osobom starszym oraz osobom
z niepełnosprawnością. Koszt zadania, na które Gmina Twardogóra stara
się pozyskać dofinansowanie wyniesie blisko 326 tys. zł

47 726 zł brutto zrealizowała firma
ETO Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
z Oławy. Gminny Klub Sportowy
LOTNIK Twardogóra pozyskał na
ten cel dofinansowanie w wysokości
20 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego. Pozostała kwota to środki z budżetu gminy.
W odbiorze inwestycji 9 grudnia
2021 r. wzięli udział burmistrz Paweł
Czuliński, Prezes GKS Lotnik Twardogóra Marek Grabowski, przedstawiciele: GOSIR, wykonawcy oraz
twardogórskiego magistratu.

Gmina
Twardogóra

Studnia to kolejna inwestycja na stadionie miejskim po systemie nawadniania,
ogrodzeniu i piłkochwytach

TWARDOGÓRSKA OŚWIATA

przegląd wydarzeń

Ferie? Tylko w Twardogórze!
Pierwszy tydzień ferii zimowych minął pod znakiem półkolonii, z których
skorzystało niemal 80 uczniów klas
I-IV gminnych szkół. Różnorodny
program przygotowany przez wychowawców sprawił, że był to bardzo miło
i efektywnie spędzony czas. W dniach
31.01 -04.02 zajęcia odbywały się w budynku szkolnym przy ulicy Św. Jadwigi
- w sześciu grupach, z których każda
miała możliwość udziału w zajęciach

Zajęcia na twardogórskim lodowisku

muzycznych, na sali gimnastycznej w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej i na lodowisku, a także w seansie filmowym z emisją animowanej
bajki na dużym ekranie. Dodatkowymi
atrakcjami były wizyta w banku Santander, w którym od zaplecza dzieci
mogły zaobserwować pracę, funkcjonowanie banku oraz zobaczyć prawdziwy sejf. Jedną z większych atrakcji była
wizyta nowoczesnego specjalistyczne-

go wozu twardogórskiej OSP. Ponadto
dzieci korzystały z zajęć plastycznych,
wspólnych gier planszowych, obejrzały
także przedstawienie teatralne. Jednym
z ważniejszych punktów był program
profilaktyki przeciw uzależnieniom,
w tym emisja filmów dostosowanych
do poszczególnych grup wiekowych.
Jednym słowem „nudy nie było”,
a spora część najmłodszych uczestników już zapowiedziało chęć udziału

W ostatnim dniu dzieci obejrzały występ teatralny

w kolejnych edycjach. Organizatorami
półkolonii, które odbyły się z inicjatywy burmistrza Pawła Czulińskiego był
GOSiR i SP 2 w Twardogórze. Ferie
to też czas spędzony na Oratorium.
Z zajęć dla dzieci zorganizowanych
przez twardogórską parafię skorzystało
w drugim tygodniu ferii 48 osób. Bilety
wstępu oraz przejazd uczestników do
Wrocławia zostały sfinansowane z budżetu Gminy.

Na Oratorium odbyła się m.in. zabawa karnawałowa
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Szkoła Podstawowa w Goszczu
Z MYŚLĄ
O DZIECIACH
I MŁODZIEŻY
Pamiętali o misiach

Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych tj.
kreatywność oraz innowacyjność to
główne cele dodatkowych zajęć wyjazdowych, warsztatów edukacyjnych
oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, na które Gmina Twardogóra
pozyskała dofinansowanie w wysokości 388 541,16 zł. Zajęcia dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych
młodych mieszkańców wymagają
dobrego zaplanowania dlatego będą
realizowane od przyszłego roku szkolnego. Skorzysta z nich 465 uczniów ze
szkół podstawowych w Twardogórze,
Grabownie Wielkim i Goszczu. Z pewnością urozmaicą czas po okresie pandemii i nauki zdalnej. Całkowita wartość zadania wyniesie 457 107,25 zł.
68 566,09 to wkład niefinansowy gminy tj. koszty eksploatacji pomieszczeń,
w których odbędą się zajęcia.

Miś pluszowy, miś kudłaty, biały,
czarny lub łaciaty. Wszystkie misie
My kochamy, bo ich święto dzisiaj
mamy. Uczniowie klas młodszych
wzięli udział w misiowej zabawie.
Dzieci obejrzały prezentację przedstawiającą historię tego święta oraz bajki
z nim związane. Wykonały także portrety swoich pluszowych ulubieńców.
Dzień Pluszowego Misia był dniem
pełnym uśmiechu i świetnej zabawy.

...prosto do serca

Opatrunek na ratunek

Z końcem listopada uczniowie przyłączyli się do akcji Fundacji Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio
„Opatrunek na ratunek”. Jest to Akcja przynosząca realną pomoc najbiedniejszym mieszkańcom naszego
globu. Szkoła zbierała środki opatrunkowe, które otrzymają misyjne przychodnie w Afryce. W wyniku przeprowadzonej akcji udało się zebrać wiele
opatrunków, które zostały wysłane do
Fundacji w Poznaniu.

Przed szkołą stanął pojemnik
w kształcie serca, który przeznaczony
jest do zbierania plastikowych nakrętek i tym samym pomagania innym.
Został ufundowany przez Annę Sobińską. Szkoła zachęca wszystkich
mieszkańców Goszcza do włączenia
się do akcji.

Każdy opatrunek był na wagę złota

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II w Twardogórze
„Zdrowie z natury”

Nasi w finale
zDolnego Ślązaka

Nakrętki od serca...

Uczniowie szkoły odnieśli znaczące
sukcesy w Regionalnym Konkursie
o Dolinie Baryczy EDYCJA XXIV
„ZDROWIE Z NATURY” w ramach
Wyjątkowych Inicjatyw Edukacyjnych 2021 (WIE V edycja). Organizatorem konkursu było: Stowarzyszenie
na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Do-

lina Baryczy”. I miejsce w kategorii
kl. VII – VIII zajęła Oliwia Dudycz
(opiekun: Bożena Olszańska, Bożena
Hołubka), IV miejsce Hubert Gonera
(opiekun: Renata, Gąsior, Bożena Hołubka), II miejsce w kategorii kl. IV-VI zajęła Magdalena Pietrzykowska
(opiekun: Bożena Hołubka).

Dawid Dżugaj ze SP w Grabownie
Wielkim, Oliwia Dudycz i Hubert
Gonera ze SP nr 2 w Twardogórze
zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu "zDolny Ślązak 2021/2022". Dawid jest uczniem
uzdolnionym matematycznie, Oliwia
z j. polskiego a Hubert z fizyki. Gratulacje i powodzenia!

Szczyt Cyfrowy ONZ
Jakub Sztul, Hubert Gonera i Tomasz Fronie wski, wzięli udział
w Szczycie Cyfrowym ONZ, który
odbył się w dniach 6-10 grudnia
2021 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Polska była gospodarzem Szczytu.
Konferencja odbywała się pod hasłem to Internet United (tłum. zjednoczony Internet) – łączący wszystkich swoich użytkowników w jedną
społeczność odpowiedzialną za jego
kształt i funkcjonowanie. To nasze
wspólne marzenia, pomysły, potrzeby i działania tworzą Internet
przyszłości! Prelegenci rozmawiali
o tym że podczas kryzysu związanego z COVID-19 Internet okazał
się pomocny w organizacji naszego
życia w stopniu, którego nie przewidywaliśmy jeszcze kilka miesięcy
temu. Potwierdziło to jego ogromną
wartość dla nas wszystkich. Opiekunami uczniów były: Agnieszka Wira
i Beata Gonera.

Laureaci konkursu podczas wręczenia nagród

Odwiedzili Oleśnickie bidy
Dawid Dżugaj

Oliwia Dudycz i Hubert Gonera

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami Moniką Kokot, Grażyną
Jabłońską - Podymą oraz Pawłem
Ko s i ńs k i m o d w i e d z i ł 1 g r u d n i a
z mikołajkową niespodzianką schronisko Oleśnickie Bidy. Tego dnia uczniowie przekazali karmę, koce i wiele innych rzeczy potrzebnych zwierzakom,
wysłuchali kilku smutnych historii porzuconych psów i kotów, uczestniczyli
w warsztatach, dzięki którym dowiedzieli się wielu ważnych informacji dotyczących relacji ze zwierzętami.

Uczniowie przywieźli ze sobą karmę i koce dla zwierzaków
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Miły gest z okazji Dnia Babci i Dziadka

im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze

Uczniowie w świetlicy szkolnej przygotowali piękne laurki oraz duży
kosz kolorowych kwiatów z papieru
dla członków Klubu Seniora w Twardogórze. Niestety, ze względu na panującą obecnie sytuację pandemiczną,
dzieci nie mogły przygotowanych podarunków zanieść osobiście; zostały one przekazane przez nauczyciela
Beatę Rumniak. Laurki i kwiaty przysporzyły seniorkom i seniorom wiele
radości i wzruszeń.

Stypendia dla najlepszych

„Mali odkrywcy. Jak zapisać się w historii świata?”
W trakcie zajęć realizowanych w ramach Uniwersytetu Dzieci uczniowie klasy 3d przenieśli się w czasy
średniowieczne i zagościli na krakowskim dworze u Jagiellonów. Bohaterami lekcji byli król Władysław
Jagiełło i królowa Jadwiga. Dzieci zobaczyły stronice ówczesnych
książek kucharskich, poznały pro-

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

dukty, które były znane i popularne
w średniowieczu, porównywały głowy państw europejskich oraz insygnia ich władzy: króla i prezydenta,
szukały też różnic pomiędzy monarchią, a republiką. Ponadto uczniowie zaplanowali dzień prezydenta
i królowej, porównali ich obowiązki
i przyjemności.

Gabriela Proć z klasy 3 TR oraz
Bartosz Pienio z klasy 3 TRg, zostali laureatami stypendium Prezesa
Rady Ministrów w roku szkolnym
2021/2022. Stypendium przyznawane jest za najwyższe wyniki w nauce odrębnie dla uczniów pięcioletniego
i czteroletniego technikum. Stypendyści kształcą się w zawodzie technik reklamy. Czworo uczniów szkoły
uzyskało natomiast stypendia w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej skierowanego do

uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce i szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Stypendystami zostali: Julia
Dwornikowska i Mateusz Misiarz
z klasy 3 TR kształcący się w zawodzie
technik reklamy oraz Emilia Sinica
i Adrian Nowak z klasy 4 TEg kształcący się w zawodzie technik ekonomista. Łączna kwota stypendium
dolnośląskiego za okres 10 miesięcy
wynosi 4 500,00 zł, a stypendium
Prezesa Rady Ministrów - 3 000 zł.

Dzień Prezydenta okiem uczniów

Miejskie Przedszkole
w Twardogórze

Świętowali Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to święto
nieodłącznie związane z okazywaniem miłości najstarszym członkom rodziny, wręczaniem im upominków i spędzaniem z nimi czasu.
Z powodu pandemii i obowiązujących obostrzeń w tym roku babcie

i dziadkowie nie mogli uczestniczyć
w przedszkolnej uroczystości z okazji ich święta, dlatego też w przedszkolu część artystyczna przygotowana na tę okazję przez dzieci pod
kierunkiem swoich Pań została nagrana w formie filmu.

Przedszkolaki oprócz części artystycznej przygotowały także laurki

Zajęcia z kodowania
W przedszkolu pojawił się nowy monitor interaktywny, na którym przedszkolaki sprawdzają swoje umiejętności. Coraz lepiej idzie im nauka
kodowania!

Nauka poprzez zabawę
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GMINNE
JEDNOSTKI OSP

przegląd wydarzeń

Dodatkowy punkt wymazowy
poprzez Internetowe Konto Pacjenta
(IKP) oraz Infolinię +48 222 500 115.
Powyższe czynności wykonane przez
pacjenta zdecydowanie skrócą czas
oczekiwania na skierowanie domowników na kwarantannę oraz uzyskanie
przez nich zlecenia na badanie.

Podsumowali rok 2021
Zarząd Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Twardogórze
w trakcie posiedzenia 31 stycznia
br. omówił m.in. wydatki przeznaczone na działalność OSP
w 2021 r. Wśród zrealizowanych
inwestycji znalazły się kamera termowizyjna, kurs pierwszej pomocy, zakup wyposażenia (hełmy,
ubrania specjalne) i wentylator.
Zakup wyposażenia ochotników
był realizowany w ramach programu ,,Mały Strażak". Nasze jednostki pozyskały na ten cel 18 424,12
zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 27 195,88 to kwota przeznaczona na to zadanie z budżetu gminy.
OSP w Domasławicach na remont
swojej remizy pozyskała także 16 329
złotych z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Inwestycja jest
współfinansowana z budżetu Gminy

oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Całkowity
koszt remontu to ponad 270 tys. zł.
W dalszej części posiedzenia omówiono także organizację ważnych
dla naszych ochotników wydarzeń:
Dnia Strażaka oraz Gminnych Zawodów Sportowo - Pożarniczych.
W spotkaniu wzięli udział prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
OSP RP w Twardogórze dh Wojciech
Maślak, wiceprezes dh Janusz Borecki,
burmistrz Paweł Czuliński, Komendant Gminny ZOSP RP w Twardogórze dh Marcin Badowski, członek
Prezydium Zarządu dh Jacek Zawierta, skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP dh Łukasz
Baska, członkowie zarządu Tomasz
Dżugaj, Paweł Białecki, sekretarz
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP, podinspektor ds. zarządzania
kryzysowego w twardogórskim magistracie dh Krzysztof Konarzewski.

Kamera termowizyjna skróci reakcję na potencjalne zagrożenie poprawiając
bezpieczeństwo strażaków

Niecodzienna akcja OSP w Goszczu
Ochotniczki i ochotnicy z gminnych
OSP na co dzień ratują nie tylko
ludzkie życie ale i zwierzęta. Strażacy
z Goszcza ocalili w grudniu łabędzia,
który przymarzł do stawu w Kuźni
Goszczańskiej. Dotarli do niego po
lodzie przy użyciu sani lodowych.
Łabędzia przekazano do lecznicy weterynaryjnej, gdzie został poddany rehabilitacji.

Zwierzę udało się uratować

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Oleśnicy, z uwagi na
wzmożoną liczbę zachorowań na
COVID-19, zwraca się z prośbą do
pacjentów o zgłaszanie za pośrednictwem formularza dostępnego na
stronie internetowej w celu szybszej
obsługi pacjenta z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2.
W związku z powyższym należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie www.pacient.gov.pl lub

Od 25 stycznia 2022 r. uruchomiony
został punkt wymazowy w szpitalu w
Sycowie przy ul. Oleśnickiej 25
Punkt czynny jest:
w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 do 11.00
w dni wolne (sobota, niedziela) lub
świąteczne w godzinach 7.30 do 9.30.
Telefon kontaktowy do punktu pobrań
wymazów w Sycowie: 885 469 888.
Punkt pobrań przy szpitalu w Oleśnicy jest czynny w godzinach 7.00
- 12.00 (w dni robocze) oraz w godzinach 7.00 - 12.00 (w dni wolne).
W punkcie przyjmowani są pacjenci
zarejestrowani na dany dzień.

Dodatek osłonowy - dla kogo?
Dodatek osłonowy to element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który
ma zniwelować rosnące ceny energii,
gazu i żywności. Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy
gminy Twardogóra składają w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Twardogórze, ul. Wielkopolska 11, tel. 71 31 59 771. Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
w którym wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu, w rozumieniu
ustawy o świadczeniach rodzinnych,
nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
osobie w gospodarstwie domowym
wieloosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu
nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Na potrzeby składania wniosków
o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
Gospodarstwu wieloosobowemu
przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków
gospodarstwa zostanie rozpatrzony

pierwszy złożony.
Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego
dochodu przekracza powyższe kwoty.
Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą
został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka
za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa
niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wnioski należy składać w terminie do
31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie
w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2
grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy
złożą wniosek w terminie od 01 lutego do 31 października, cały dodatek
otrzymają w jednej kwocie.
Wnioski można składać:
• elektronicznie za pośrednictwem
platformy ePUAP
• tradycyjnie (papierowo)
Formularz wniosku o dodatek osłonowy oraz wskazówki jak go wypełnić są
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dostępne w MGOPS w Twardogórze,
ul. Wielkopolska 11 w godzinach pracy
Ośrodka tj. od 7.45 do 15.30 lub można
pobrać ze strony internetowej gminy
Twardogóra: www.twardogora.pl
WAŻNE!!!
W przypadku gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej
ewidencji emisyjności budynków,
świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:
• 500 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych jednoosobowych,
• 750 zł w skali roku dla gospodarstw
domowych,
• 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
• 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

PAMIĘTAJ O OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI O ŹRÓDŁACH OGRZEWANIA
Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel
i zarządca budynku ma obowiązek
zgłosić źródła ogrzewania i spalania
paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Deklarację można złożyć metodą tradycyjną w Urzędzie Miasta i Gminy
w Twardogórze w Twardogórze w referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – pok. nr 3
(parter ) lub wysłać pocztą, a także
online. W wyżej wymienionym referacie można otrzymać potwierdzenie
złożenia deklaracji.
Właściciele domów użytkowanych
już przed 1 lipca 2021 r. mają 12
miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB).
W przypadku domów oddawanych
do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia
pieca lub kotła w ciągu 14 dni od
uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi

urządzenia,
którym
ogrzewa swój dom, do ewidencji
może otrzymać karę grzywny do

500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu,
wielkość grzywny może wzrosnąć do
5000 zł.

EKOLOGICZNA STRONA GMINY
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków
Jakie źródła ciepła
należy zgłosić
do CEEB?
W deklaracji wyszczególnione są
źródła ciepła lub spalania paliw,
które należy zgłosić i są to: 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, drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy.

Którą deklarację mam złożyć?
W przypadku deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:
- w budynkach i lokalach mieszkalnych – właściciel/zarządca wypełnia
Formularz A
- w budynkach i lokalach niemieszkalnych - właściciel/zarządca wypełnia
Formularz B

Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku, który
jest zasilany przez źródło ciepła lub
spalania paliw do 1 MW - moc naszych domowych pieców jest dużo
mniejsza.

Jak sprawdzić jaką klasę
ma mój kocioł?
Informacje o klasie kotła powinny
znajdować się w instrukcji obsługi lub
na tabliczce znamionowej kotła. Jeśli
mamy piec starszy, kupowany przed

Kiedy składam deklarację
samodzielnie, a kiedy zrobi
to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego
ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy
lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli
w lokalu znajduje się indywidualne
źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację
właściciel musi złożyć samodzielnie.
Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła
to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

8 czy 10 laty najprawdopodobniej nie
ma on żadnej klasy. Kotły zaczęto klasyfikować dopiero 7 lat temu.
"PALĘ W KOMINKU TYLKO
OKAZJONALNIE..."
Co jeżeli mam kominek
bez funkcji c.o. i używam
go sporadycznie,
czy muszę zgłosić go do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany,
nie zaznaczamy natomiast jaką pełni
funkcję.
W jednym budynku znajduje
się lokal mieszkalny i niemieszkalny,
ale ogrzewane są z jednego źródła
ciepła, którą deklarację wypełnić?
W przypadku kiedy w budynku jest
jedno źródło ciepła dla lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wystarczy,
że wypełnimy jedną deklarację formularz A albo B. Jeżeli przy budynku
w lokalu mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma inne, odrębne
źródło ciepła to do deklaracji formularz A należy dołączyć również deklarację formularz B.

Czy zgłaszamy do CEEB inne
źródła ciepła niż te, które
są wymienione w deklaracji?
Nie – nie zgłaszamy do CEEB innych
źródeł ciepła niż te które są wymienione w deklaracji np. paneli fotowoltaicznych czy klimatyzatorów.
W związku z tym, w wersji papierowej
deklaracji nie dopisujemy ręcznie innych źródeł ciepła niż te, które zostały
w niej wymienione.
Mam 10 kolektorów słonecznych,
co wpisuje w liczbie
zainstalowanych źródeł ciepła?
Kolektory słoneczne są ze sobą połączone i wpisujemy je jako 1 zainstalowane źródło ciepła.
GDZIE ZNAJDĘ DEKLARACJĘ
W WERSJI PAPIEROWEJ?
W Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze pok. nr 3. Deklaracja jest
także dostępna na stronie www.gunb.
gov.pl.
Czy mogę wysłać
deklarację e-mailem?
Nie można wysyłać deklaracji pocztą
elektroniczną. Deklaracja złożona
w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

Moje Ciepło. Dopłaty do pomp ciepła już w 2022 r.
W I lub II kwartale 2022 r.
ma ruszyć nowy program
dopłat do zakupu i montażu
pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Jak informuje
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW), będzie
można uzyskać:
• 7 tys. zł – przy zakupie
i montażu powietrznej pompy

ciepła,
• 21 tys. zł – przy zakupie
i montażu gruntowej pompy
ciepła.
Jednocześnie dopłata uzyskana w ramach programu „Moje
Ciepło” nie może przekroczyć
30 proc. kosztów inwestycji.
Pieniądze będzie przyznawać
NFOŚiGW.
Co ważne, według NFOŚiGW

z programu skorzystają także
osoby, które już mają pompę
ciepła. Można będzie bowiem
uzyskać refundację kosztów
kwalifikowanych poniesionych od dnia 1 stycznia 2021 r.
Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła
w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym.
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Zmiany w programie "Czyste Powietrze"
Najważniejsze ze zmian, które zaczęły obowiązywać od 25 stycznia
2022 r., to m.in.:
• uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy
dofinansowanie łączy się z gminnymi
programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu
trwałości,
• umożliwianie dłuższej realizacji
projektu, gdy opóźnienie rozliczenia
wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora,
• dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych
z celami programu „Czyste Powietrze”,
• doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku
kotłów na paliwo stałe, ze względów
bezpieczeństwa.
W tym roku pojawiła się III część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 90% kosztów kwalifikowanych, przy dochodzie
na członka gospodarstwa domowego
900 zł (dotyczy gospodarstw wieloosobowych) lub 1260 zł (dotyczy gospodarstw jednoosobowych) oraz dla
osób z ustalonym prawem do zasiłku
(stałego, okresowego, rodzinnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego).
Maksymalna kwota dotacji dla całego
przedsięwzięcia wynosi do 69 tys. zł.
Wnioskodawcy o najniższych dochodach będą mogli rozliczać inwestycję
w pięciu transzach. Okres realizacji
przedsięwzięcia został im wydłużony
(w porównaniu z pozostałymi pozio-

mami dofinansowania) do 36 miesięcy.
Najwyższy poziom dofinansowania
nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze
dostępnym w przypadku poziomu
podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.
Rozwiązania dla osób o najniższych
dochodach przewidziane na 2022 r.
mają być rozszerzane. Narodowego
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przymierza się do
prac, obejmujących między innymi
prefinansowanie wydatków oraz pomoc wnioskodawcom w przygotowa-

niu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.
Infolinia Programu Czyste Powietrze
Mieszkańcy zainteresowani otrzymaniem dofinansowania mogą również
skorzystać z infolinii:
- ogólnopolskiej pod nr tel. 22 340 40
80 – od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 16:00
- wojewódzkiej pod nr tel. 607 700
370 – od poniedziałku do piątku,
w godzinach 9:00 – 14:00
- gminnej pod nr tel. 573 237 896 –
we wtorki w godzinach 14:45 – 17:45;
w piątki w godzinach 8:30 – 15:30

Koniec dotacji na kotły węglowe
Kocioł na węgiel był wliczany do
kosztów kwalifikowanych, czyli takich, które uprawniają do uzyskania dotacji z programu "Czyste Powietrze" do końca ubiegłego roku.
Warunkiem było złożenia wniosku
o dofinansowanie obejmującego
ten koszt oraz zakup (wystawienie
faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż kotła
do 31 grudnia 2021 r.
Od 01.01.2022 r. nie można
otrzymać wsparcia na kocioł
węglowy!

Ponad 300 tys. zł dla mieszkańców na wymianę pieców
W 2021 roku mieszkańcy skorzystali
z dofinansowania do wymiany pieców, w programach tj.:
1. Program antysmogowy – finansowanie z budżetu gminy 201 000 zł
2. Twardogórski program antysmogowy – finansowanie z budżetu gminy – 99 111 zł
3.  Ogólnopolski program „Czyste
Powietrze” – finansowane ze środ-

ków krajowych – 443 000 zł
4. Projekt grantowy „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych
źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie
Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia,
Żmigród” – finansowane ze środków europejskich - ok. 770 000 zł.

program

liczba usuniętych pieców

NOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA
pompa ciepła gaz pellet ekogroszek elektryczne
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złożono 43 wnioski za pośrednictwem punktu konsultacyjnego przy UMiG w Twardogórze
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* w tym kotłownia osiedlowa, która zasilała 50 mieszkań

NIE, DLA SPALANIA ODPADÓW!!!
Przypominamy, że piece domowe
nie nadają się do spalania odpadów.
Panuje w nich zbyt niska temperatura, co powoduje niedopalenie się
zawartych w odpadach związków.
W wyniku spalania odpadów powstaje bardzo dużo substancji, które
w kominie tworzą m.in. sadzę, która
w krótkim czasie jest w stanie zatkać przewód kominowy, a nawet w wyniku znacznego nagromadzenia
- może ulec samozapłonowi. Z kolei
niedrożny przewód kominowy powoduje, że toksyczne opary wracają
do mieszkania opalanego odpadami,
grożąc zaczadzeniem. Niedopalone
związki organiczne w kominie razem
z wodą i kwasami wnikają w strukturę

cegieł i po pewnym czasie powodują nieestetyczne plamy na ścianach
komina, wewnątrz mieszkania czy
domu. Zmniejsza się również szczelność samego komina. W związku
z tym, gazy wylotowe zamiast na zewnątrz ponownie dostają się do naszego mieszkania, sukcesywnie podtruwając domowników.
Osoba spalająca odpady, poza dedykowanymi instalacjami, popełnia
wykroczenie, zagrożone karą w postaci mandatu w wysokości do 500 zł.
Za wykroczenie takie można zostać
również ukaranym przez sąd - wysokość kary może sięgnąć 5 000 zł.
Każdy przypadek podejrzenia spalania odpadów można zgłosić do Urzę-
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du Miasta i Gminy w Twardogórze
pod numerem telefonu: 71 399 22 39.
Kontrolą domowych pieców zajmują
się pracownicy magistratu. Na podstawie upoważnień burmistrza mogą
oni m.in. wchodzić do domów, dokonywać kontroli pieców w zakresie
stosowania przepisów o ochronie środowiska, sprawdzając jakie paliwa są
używane do ogrzewania domów.
WARTO WIEDZIEĆ
- Odpady z tworzyw sztucznych są
zbierane przez służby komunalne
w ramach ponoszonej przez nas opłaty za odpady.

- Stare meble lub odpady z nich pochodzące możemy oddać na PSZOK
w Twardogórze (nieodpłatnie do 400
kg raz na dwa lata).
- W przypadku przekroczenia wagi
400 kg, meble oraz odpady płyt wiórowych, płyt OSB, skrzynek i palet
drewnianych oraz drewna nieimpregnowanego możemy posegregować,
oddzielić i wówczas zapłacimy tylko
0,05 zł za każdy dodatkowy kg.
- Raz do roku, wielkogabaryty możemy
oddać bezpłatnie. Tegoroczna zbiórka
planowana jest na czerwiec. O szczegółach będziemy jeszcze informować.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W TWARDOGÓRZE

Koparka dla brygady remontowej
Zadaniem brygady remontowo-budowlanej, która powstała niedawno w
ZGK jest naprawa infrastruktury drogowej, wod-kan oraz elementów małej
architektury, które uległy zużyciu lub
zostały zniszczone przy ścieżkach i
terenach rekreacyjnych. W ostatnim
czasie spółka doposażyła brygadę w
mini koparkę Wacker Neuson, która
została zakupiona w formie leasingu operacyjnego za kwotę blisko 155
tys. zł brutto. W celu bezkolizyjnego
i sprawnego transportu mini koparki, zakupiono również przyczepę do
jej przewozu za kwotę ponad 20 tys.
zł. Nowy sprzęt ułatwi wykonywanie
drobnych zadań inwestycyjnych: remontów i napraw infrastruktury liniowej wod-kan, ale również niewielkich zadań w zakresie przebudowy lub

przegląd wydarzeń

im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze
Spotkanie autorskie z mieszkańcem gminy Twardogóra - Rafałem Powichrowskim
19 stycznia w Kawiarence Klubu
Seniora twardogórska biblioteka,
w ramach cyklu "Rok z poezją",
zorganizowała spotkanie autorskie
z lokalnym poetą - Rafałem Powichrowskim. Rafał Powichrowski
jest mieszkańcem naszej gminy od
urodzenia. Przez kilka lat przebywał
z rodziną w Anglii. Jednak bez względu na to gdzie mieszka pisanie wierszy
jest tym, co lubi najbardziej. Pierwszy
wiersz napisał, kiedy miał 8 lat. Inspiracją dla Jego twórczości jest muzyka

– zwłaszcza Michael Jackson. Czerpie
też z przeżyć i emocji osób szczególnie mu bliskich. Od 12 lipca 2012 roku
twórczość publikuje na facebookowym profilu „Wiersze Rafała Powichrowskiego”, który jest obserwowany
przez 13 tysięcy osób. Spotkanie z Panem Rafałem przebiegło w niezwykle
ciepłej i otwartej atmosferze. Bohater spotkania odpowiedział na mnóstwo pytań, które zadali uczestniczący
w spotkaniu czytelnicy. Mogli oni również przeczytać głośno jego wiersze.

naprawy np. chodników, przepustów,
rowów. Docelowo ZGK planuje również świadczyć usługi związane z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zjazdów na posesje i terenów
utwardzonych.

Rafał Powichrowski z rodziną

Wyposażenie brygady w niezbędny
sprzęt pozwoli na szybszą reakcję
w sprawach niecierpiących zwłoki.

Nowy sprzęt pomoże zadbać
o tereny zielone
Od kilkunastu lat na terenie miasta
Twardogóra przybywa nowych terenów zielonych. Kiedyś był tylko park
przy ul. Plac Piastów i teren koło przystanku PKS. Później powstały ścieżki
rekreacyjne wzdłuż potoku Skorynia.
Powstawały też kolejne małe trawniki, skwery i place zabaw. Dzisiaj jest to
kilka hektarów zieleni miejskiej, która
wymaga utrzymania. Utrzymaniem
terenów zielonych na terenie miasta
zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Twardogórze.
Aby poprawić jakość wykonywanych
prac oraz ich efektywność, Spółka zakupiła z początkiem 2022 roku dwie
nowe kosiarki. Przedmiotowy sprzęt

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY

to profesjonalne samojezdne kosiarki
zakupione za kwotę ponad 60 000 zł.
Jedna kosiarka jest firmy ISEKI (typu
ciągnik), której koszt wynosił 39 360
złotych i oprócz koszenia, posiada ona
w zestawie pług do odśnieżania chodników i alejek parkowych. Drugą kosiarkę firmy KUBOTA zakupiono za
kwotę 21 402 złotych. Z racji swojego
układu jezdnego i sposobu kierowania
może ona wykonywać bardzo precyzyjne koszenie w trudno dostępnych miejscach i bez konieczności dodatkowego
podkaszania. Dotychczasowy sprzęt
był już wysłużony i bardzo awaryjny co
powodowało trudności we właściwym
utrzymaniu terenów zielonych.

Efekty pracy nowego sprzętu zaobserwujemy wiosną

Piernikowy wieczór
W oczekiwaniu na magiczne Święta
Bożego Narodzenia biblioteka postanowiła wprowadzić mieszkanki
naszej gminy w czas przedświątecznych przygotowań podczas „Piernikowego wieczoru”. Panie własnoręcznie upiekły pierniki, a Edyta Piasta
pokazała jak można zapakować nawet

najbardziej kłopotliwy prezent. Piękne inspiracje na ukrycie podarunku,
z wykorzystaniem tego, co każdy z
nas może mieć w domu, zachwyciły
wszystkie uczestniczki. Każda z Pań
zabrała do domu paczuszkę własnoręcznie upieczonych i zapakowanych
pachnących pierniczków.

W trakcie spotkania można było się dowiedzieć jak zapakować prezent...

...i upiec pierniki

18
70-lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Władysława Stanisława Reymonta w Twardogórze
W sobotę, 11 grudnia 2021 roku,
z rocznym opóźnieniem biblioteka uroczyście obchodziła 70-lecie
istnienia. Ten wyjątkowy jubileusz
odbył się w sali teatralnej oraz Kuźni
Kultury zespołu pałacowo – parkowego w Goszczu. Uroczystość zbiegła się
z 5-leciem pracy, działającego przy bibliotece, Teatru Poza.
Galę rozpoczęła przemówieniem dyrektor biblioteki Beata Pięta, która
powitała przybyłych gości: przedstawicieli władz samorządowych, dyrektorów jednostek gminnych, zaproszonych gości z gmin ościennych,
a przede wszystkim długoletnich
czytelników i przyjaciół biblioteki.
Następnie głos zabrał burmistrz Paweł Czuliński, który złożył najlepsze
życzenia pracownikom biblioteki oraz
podziękował za ich pracę. Uczestnicy
obchodów obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą historię twardogórskiej biblioteki od roku 1950
do dnia dzisiejszego. Na scenie nie
mogło zabraknąć działających przy
bibliotece artystów: kapeli podwórkowej TwardoGraje, kwartetu Calando
oraz zespołu ludowego Skorynianki.
Teatr Poza zaprezentował się w swoich
najlepszych odsłonach. W Sali wystawienniczej Kuźni Kultury wszyscy
skosztowali pysznego tortu.

Obchody odbyły się w sali teatralnej w Goszczu

Skorynianki i Wodniczanki wystąpiły w Międzyborzu
Dwa zespoły ludowe działające
przy Bibliotece Publicznej – Skorynianki i Wodniczanki wystąpiły
23 stycznia w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Międzyborzu
na koncercie kolęd i pastorałek
„Głosy Gwiazda Niesie”. Oprócz
zespołów z gminy Twardogóra pu-

bliczność usłyszała: Zespół z Kociny w Gminie Sośnie, Zawadiaków
z Gminy Syców oraz przedstawicieli
gospodarzy - Zespół Folklorystyczny „Międzyborzanie”. Wszystkie zespoły zatańczyły wspólnie „Chodzonego”, i wzięły udział we wspólnym
kolędowaniu.

Uczestnicy koncertu na scenie

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TWARDOGÓRZE
Konkurs wokalny online
GOSiR był organizatorem IX Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek,
który tym razem również przebiegał
online. Każdy uczestnik Przeglądu był
zobowiązanych nagrać jeden utwór,
zamieścić go w serwisie internetowym
YouTube i przesłać jego link do organizatora. Jury Przeglądu obradowało
w składzie: Kazimierz Cichoń, Andrzej
Kowalczyk i Irena Pudłowska oceniając dobór repertuaru, walory głosowe,
interpretację, poprawność intonacji
i ogólny wyraz artystyczny. Wyniki
przedstawiają się następująco:
PRZEDSZKOLE
1. ex aequo: Kacper Malinowski (osoba
prywatna), Hanna Kupijaj (opiekunki:
Małgorzata Radomska, Kamila Kawałko) z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze
2. ex aequo: Blanka Suliga, Lena Hungier (op.: Małgorzata Radomska, Kamila Kawałko) z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze
3. ex aequo: Lilianna Sobińska, (op.:
Marzena Orłowska, Marta Wysota)
z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze, Marcelina Skowron (op.: Małgorzata Radomska, Kamila Kawałko) z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze

przegląd wydarzeń
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Wyróżnienia: Martyna Walczak, Pola
Chrabańska (op. siostra Elżbieta Szuba) z Przedszkola Niepublicznego
Sióstr Opatrzności Bożej w Twardogórze, Zofia Konarzewska (op.: Małgorzata Radomska, Kamila Kawałko) z Miejskiego Przedszkola w Twardogórze
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY I  III
1. Hanna Pokrandt (op. Anna Dżugaj)
ze Szkoły Podstawowej w Grabownie

Wielkim
2. Zuzanna Skafarek (op. Anna Dżugaj)
z SP w Grabownie Wielkim
3. Anna Walaszczyk (op. Anna Dżugaj)
z SP w Grabownie Wielkim
wyróżnienie: Oliwier Piwowarczyk
(op. Anna Dżugaj) z SP w Grabownie
Wielkim
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY IV-VI
1. Maja Piech (op. Barbara Franc) z SP

2 w Twardogórze
2. Jakub Bąk (op. Ewelina Bąk – osoba
prywatna)
3. nie przyznano
Wyróżnienie: Patrycja Król (op. Anna
Dżugaj) z SP w Grabownie Wielkim
SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASY VII-VIII
1. Maria Juszczak (op. Monika Juszczak) z SP 2 w Twardogórze
2. Milena Ziglewska (op. Barbara

Franc) z SP 2 w Twardogórze
3. Inka Boczar (op. Anna Dżugaj) z SP
w Grabownie Wielkim
POWYŻEJ 15 LAT
1. nie przyznano
2. Andrzelika Bednarska (op. Nadiya
Lomanova - Baranska) z Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych w Twardogórze
3. Emilia Kagankiewicz (op. Nadiya
Lomanova-Baranska) z ZSP w Twardogórze.

Rodzinny marszobieg w Chełstowie Karnawałowy koncert Janusza Cedro
12 grudnia 2021 r. w Chełstowie odbył się IV Mikołajkowy Rodzinny
Marszobieg na Orientację. W imprezie, która miała charakter rodzinny
wzięło udział blisko 150. uczestników.
Na wspaniałą atmosferę wydarzenia
wpłynęły też piękna okolica pełna lasów oraz słoneczna pogoda. Uczestników przywitał burmistrz Paweł
Czuliński, leśniczy - Jarosław Antoniewicz oraz pomysłodawca imprezy
- Sebastian Czaicki. Zawodnicy mieli
do pokonania jedną z trzech przygotowanych tras na 5 i 10 km rodzinną

lub na 10 km sportową. Dla wszystkich
uczestników, którzy ukończyli trasę
Nadleśnictwo Oleśnica Śląska przygotowało ognisko i ciepłą zupę. Dorośli
mogli skorzystać z gorącej herbaty lub
tzw. „grzańca”. Dzieci otrzymywały,
ufundowany przez fabrykę mebli BODZIO w Goszczu, słodki poczęstunek
oraz pamiątkowe medale. Impreza
o charakterze pikniku promowała aktywność fizyczną oraz ekologiczne
zachowania. Wszyscy uczestnicy spożywali posiłki w przywiezionych przez
siebie naczyniach.

Publiczność w hali GOSiR

Najwspanialsza publiczność w Polsce
jest właśnie… na Dolnym Śląsku! Tak
samo jak na poprzednich koncertach,
tak było również w Twardogórze.
Od pierwszej piosenki "Historia jednej znajomości" Czerwonych Gitar
publiczność zgromadzona 15 stycznia w hali sportowo-widowiskowej
śpiewała razem z artystą zwrotki i re-

freny, a koncert zamienił się w jedno
wielkie wspólne śpiewanie. Wokalista
wykonał piosenki z repertuaru takich
zespołów i wykonawców jak m.in.:
Niebiesko Czarni, Urszula Sipińska,
Dwa Plus Jeden, Karin Stanek, Piotr
Szczepanik, Skaldowie, Maciej Kossowski, Czesław Niemen, Andrzej
i Eliza, Maryla Rodowicz.

Na uczestników czekało ognisko z kiełbaskami

TWARDOGÓRSKI GOSIR ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
STRZELECTWO
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
Klub strzelecki "WILK"
- poniedziałki g.17:00-19:00
Klub strzelecki "FENIKS"
- środy, g. 18:00-21:00
STEP AEROBIK
ul. Jagiełły 10, Twardogóra
poniedziałki i środy,
g. 18:10-19:10, 19:10-20:10
zajęcia płatne, karnet miesięczny
JOGA
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
piątki, g. 18:00-19:30
zajęcia płatne

TWARDOGÓRSKI KLUB KARATEDO SHOTOKAN „IREZUMI”
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
3 grupy wiekowe 7-11 lat, 12-16
oraz 17+
poniedziałki:
1 grupa - 16:00-17:00, 2 grupa 17:00-18:00, 3 grupa - 19:30-20:30
środy:
1 grupa - 16:00-17:00, 2 grupa 17:00-18:00, 3 grupa - 19:30-20:30
piątki:
1 grupa - 16:00-17:00, 2 grupa 17:00-18:00, 3 grupa - 18:00-19:00
zajęcia płatne,
informacja: 605 891 478

GIMNASTYKA KRĘGOSŁUPA
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
wtorki i czwartki, g. 18:00-19:00

piątki, 15:30-20:00
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
codziennie, 8:00-21:00

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
DLA BIEGACZY
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
poniedziałki, g. 18:00-19:30
zajęcia płatne

TENIS STOŁOWY
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
poniedziałek-piątek, 16:00-21:00

BADMINTON
ul. Wrocławska 39, Twardogóra
wtorki, g. 18:00-20:00
SIŁOWNIA
ul. Sportowa 1, Twardogóra
poniedziałki, środy,

Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Twardogórze
ul. Wrocławska 39,
56-416 Twardogóra
tel.: 697 849 803,
gosir.twardogora.pl
facebook.com/gosirtwardogora
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WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW
NA GMINNYM FACEBOOKU
Dużym zainteresowaniem osób śledzących gminny profil na facebooku
cieszyła się w ostatnim czasie pocztówka przedstawiająca dawny Hotel
,,Deutsches Haus" z 1931 roku.
Jak się okazało nasi mieszkańcy mają
z tym budynkiem i późniejszą kawiarnią ,,Pod Filarami” wiele wspomnień.
Jak wspominają to miejsce?

nymi chwilami było spotkać się ze
znajomymi, właśnie tam, w kawiarni.
Ale, ale pamiętam też sklep z różnościami, zanim jeszcze zrobili kawiarnię.

Pan Ryszard:
Pamiętam kawiarnię "Pod
Filarami" z lat sześćdziesiątych. Mieliśmy tam spotkanie pomaturalne absolwentów ostatniej klasy XI
LO w czerwcu 1969 roku. Pozdrawiam
koleżanki i kolegów LO.

Pan Mariusz:
Pamiętam te filary i schody i
galaretkę cytrynową. Ten lokal był kultowy nawet przypominał
jedną scenę z filmu ,,Grand Budapest
Hotel” z 2014 roku

Pani Ania:
Pamiętam kawiarnie i najlepsze lody casatte.
Pani Sylwia:
Tato nas zawsze w niedzielę
zabierał na te lody. A do domu
pakowali w termos.
Pani Teresa:
Pamiętam, pamiętam te
wspaniałe lata kiedy cudow-

Pani Wiktoria:
Fajne czasy, chodziłam tam
do kawiarni.

Pan Krzysztof:
Mieszkając w bloku na ul.
(początek lat 70) Bieruta,
miałem z okna ,,podgląd" na kawiarenkę i dobrze ją pamiętam. Po obiad
chodziłem do ,,Złotego Kłosa" a napoje i ciastka do kawiarenki.
Pani Ewa:
Mieszkam teraz w Niemczech,
wcześniej w Twardogórze.
Prawnuczek Pana Kluski jest Kolegą
mojego syna, jaki ten świat mały...

W miejscu gdzie dzisiaj znajduje się sklep i drogeria kiedyś działał hotel
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