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W Twardogórze powstanie nowe
przedszkole z placem zabaw
BUDOWA ENERGOOSZCZĘDNEGO PRZEDSZKOLA
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – ETAP 1

8 970 000 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

DNI TWARDOGÓRY
ZA NAMI

czytaj na s. 10-11

Tak świętowaliśmy w drugi
weekend czerwca

KOLEJNE MILIONY
NA DROGI

czytaj na s. 6

8 km gminnych dróg doczeka
się przebudowy lub remontu

ZGŁOŚ PROJEKT
DO TBO

czytaj na s. 8

Do 30 czerwca można zgłaszać
projekty inwestycyjne, remontowe i społeczne
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DROGIE MIESZKANKI, DRODZY MIESZKAŃCY!
Tak długo na nie czekaliśmy, tak szybko minęły - Dni Twardogóry 2022 pokazały, że warto organizować takie wydarzenia. Dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do ich organizacji oraz
jestem wdzięczny za to, że mieszkańcy
tak licznie wzięli w nich udział. Był to
wspaniały weekend wypełniony niesamowitą atmosferą, wieloma atrakcjami
oraz koncertami gwiazd. Nasze wspólne święto potwierdziło, że w gminie
Twardogóra lokalnych talentów nie
brakuje. Liczne występy dzieci, kapeli
TwardoGraje czy Mai Juszczak z zespołem Ich Troje to potwierdziły.

Świętowanie dobiegło końca, bierzemy się za kolejne projekty, inwestycje
i realizację zadań poprawiających
jakość życia w gminie. Ponawiamy
obecnie większość procedur mających na celu wyłonienie wykonawców
dla kluczowych zadań tj. wymiany
oświetlenia na LED, termomodernizacji szkół oraz świetlicy w Olszówce. Jest to związane z rosnąca
inflacją i wysokimi kosztami. Rozpoczęliśmy projektowanie chodnika
w Grabownie Wielkim oraz ścieżki
pieszo-rowerowej z Nowej Wsi Goszczańskiej do Goszcza. Pracujemy

nad formalnościami w sprawie budowy szatni dla piłkarzy w Grabownie Wielkim i budowy świetlicy w
Bukowince. Już niedługo nastąpi odbiór świetlic w Będzinie i Domasławicach, w wakacje dobiegnie końca

przebudowa ul. Wrocławskiej a na
przełomie sierpnia i września korekta łuku drogi w Goszczu.
Zbliżają się wakacje więc wszystkim
dzieciom i rodzicom życzę, aby to był
dobry i radosny czas!

Masz pytania do burmistrza? Napisz:
informacja@twardogora.pl
Odpowiedzi opublikujemy
w kolejnym nr informatora

W trakcie Dni Twardogóry rozmawialiśmy m.in. o realizowanych inwestycjach

Z laureatkami XIII Gminnego Konkursu Piosenki Polskiej: Mają Juszczak, Kariną
Gaber, Andrzeliką Bednarską i Emilią Kagankiewicz

200 lat dla pani Rozalii!
Ponad 100 lat temu, 20 kwietnia,
w kresowej miejscowości Malinowo
urodziła się Pani Rozalia Jędryczko. Z okazji tak niezwykłych urodzin
burmistrz Paweł Czuliński, w towarzystwie pracownic twardogórskiego
Urzędu Stanu Cywilnego - odwiedził Jubilatkę, by osobiście złożyć
serdeczne życzenia, wręczyć kwiaty,
urodzinowy tort oraz kilka upominków. Obecni podczas tej uroczystości
członkowie najbliższej rodziny Pani
Rozalii wspominali interesujące fakty
z jej życia, a sama Jubilatka – wyrecytowała swoim gościom własny wiersz
o Twardogórze. Rozalia Jędryczko
przybyła do Twardogóry w roku 1945
i obecnie nadal tutaj mieszka.
To była wspaniała uroczystość

,,Nasza Twardogóra"
autor: Rozalia Jędryczko
Nasza Twardogóra
to piękne miasteczko.
Codziennie do szkoły
przemierzamy z teczką.
Są tu sklepy i stragany,
a wiosną w ogródkach
kwitną tulipany.
Kiedyś tutaj była wojna z Tatarami.
Polacy wygrali, a Tatarzy zwiali.
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Obchody święta 3 maja
W 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja tuż przy twardogórskim
Ratuszu odbyły się symboliczne obchody tego święta. Wiązanki kwiatów

pod pamiątkową tablicą złożyli przedstawiciele władz samorządowych
Gminy Twardogóra oraz nasi mieszkańcy.

Obchody miały charakter symboliczny

W trakcie konferencji rozmawiano o pracach restauratorskich przy zabytkach
w Anglii i Norwegii. Porównywano je do tych, które są obecnie przeprowadzane w Goszczu

Blisko 50 tys. zł na sprzęt
Gościliśmy architektów
dla gminnych OSP
Gminne jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej pozyskały w maju
dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na zakup nowego, specjalistycznego
sprzętu niezbędnego do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof
naturalnych, ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają
życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo
środowisku naturalnemu. Ochotni-

cza Straż Pożarna w Domasławicach
otrzymała - 11 tys. zł, Ochotnicza
Straż Pożarna w Goszczu - 12,5 tys.
zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownie Wielkim – 11 tys. zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Twardogórze
– 14,9 tys. zł Dofinansowanie odbywa się w ramach „Ogólnopolskiego
programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie
zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”
w 2022 roku.

75 lat OSP w Goszczu

W sobotę 7 maja w Goszczu odbyły się
obchody jubileuszu 75-lecia istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w Goszczu. Po Mszy św. z udziałem uczestników uroczystości, odprawionej w kościele parafialnym w Goszczu, odbył się
- w sali teatralnej tamtejszego zespołu
pałacowego – ceremoniał, związany
z przekazaniem nowego sztandaru OSP
Goszcz. Fundatorzy sztandaru przybili
symboliczne gwoździe pamiątkowego,
następnie każdy z nich otrzymał pamiątkowy medal oraz dokonał wpisu
do księgi pamiątkowej. Jednostka otrzymała w tym dniu złoty medal za zasługi
dla pożarnictwa, a odznaki za wysługę
lat odebrali druhowie: Paweł Białecki,
Tomasz Białecki, Sławomir Gorell, Michał Niedźwiedź, Przemysław Stefański,
Henryk Zapeński. Odznakę ,,Strażak
Wzorowy" otrzymali: Tomasz Białecki
i Dawid Zawierta. Wręczenia odznaczeń dokonali: komendant gminny OSP

OSP Marcin Badowski, komendant
powiatowy PSP Andrzej Fischer oraz
burmistrz Paweł Czuliński. Włączając
goszczańską uroczystość w gminne obchody Dnia Strażaka, burmistrz Paweł
Czuliński złożył obecnym przedstawicielom wszystkich jednostek OSP z terenu Gmina Twardogóra okolicznościowe
życzenia. W wydarzeniu wzięli udział
m. in.: posłanka na Sejm RP Agnieszka
Soin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy Andrzej
Fischer, Burmistrz Miasta i Gminy
Twardogóra Paweł Czuliński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze
Mirosław Adamczyk, Dariusz Pecyna
członek Prezydium Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Dolnośląskiego, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj.
Dolnośląskiego Zbigniew Potyrała i Komendant Gminny OSP Marcin Badowski.

z Oslo

Kwiecień obfitował w spotkania,
które były okazją do rozmów i wymiany doświadczeń z partnerami
zagranicznymi na temat dwóch
największych projektów realizowanych przez naszą gminę. W ramach
współpracy przy projekcie ,,Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu
w Goszczu”, Goszcz odwiedzili architekci z INTBAU Norway: Justyna Korotyńska oraz Geir Helland. W trakcie
wizyty konsultowali przyjęte rozwiązania dot. zabezpieczenia ruin pałacu
w Goszczu oraz rozmieszczenia platformy widokowej, zwiedzili wystawę
prezentującą dotychczasową współpracę, a także wzięli udział w konferencji zorganizowanej w sali teatralnej w Goszczu, przedstawiając swoje
doświadczenia, związane z pracą przy
zabytkach, m. in. w Anglii i w Norwegii. W goszczańskiej konferencji
wzięli udział także: Burmistrz Miasta
i Gminy Twardogóra Paweł Czuliński, Arkadiusz Harasimowicz - właściciel firmy HARAS (wykonawcy
zadania), wnuk ostatniego właściciela
pałacu Albrecht Graf von Reichen-

bach, któremu towarzyszyli synowie:
Christoph i Bieler, przedstawiciele
Politechniki Wrocławskiej: Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Piotr Kwak, mgr inż.
Filip Grzymski, mgr inż. Maciej Pazdan oraz pracownicy twardogórskiego magistratu. Goście uczestniczyli
także w uroczystym podsumowaniu
warsztatów „Cement, zaprawa, beton”,
realizowanych w ramach projektu
„Pałac Goszcz pod lupą Politechniki Wrocławskiej". W trakcie wizyty
naszych partnerów zaplanowano kolejne, wspólne przedsięwzięcia, które
odbędą się jeszcze w tym roku zarówno - w Polsce, jak i w Norwegii.
Projekt pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu”
realizowany jest w ramach 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
2014-2021.

Nasi goście stwierdzili, że projekt w Goszczu to jedno
z najbardziej interesujących przedsięwzięć w jakim brali udział

W uroczystości brały udział wszystkie gminne jednostki OSP
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SP2 w Twardogórze

ZSP w Twardogórze

Podsumowanie współpracy
z Politechniką Wrocławską

22 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej GOSiR w Twardogórze
odbyło się zakończenie cyklu warsztatowego "Cement, zaprawa, beton"
dla uczniów szkół z terenu naszej
gminy w ramach nowatorskiego
projektu pn. "Pałac Goszcz pod lupą
Politechniki Wrocławskiej". W ramach warsztatów młodzież z twardo-

misja Politechniki wyłoniła 3 grupy,
które miały za zadanie przygotować
prezentację multimedialną dotyczącą
etapów, które przeszli przez cały okres
trwania projektu. W tej prezentacji
zamieścili również wyniki swoich obserwacji spreparowanego przez siebie
betonu. Nagrody dla zwycięzców oraz
dyplomy dla wszystkich uczestników

wowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Twardogórze, na którym opiekę
sprawowała dyrektor Edyta Pciak-Rogala. Prezentujący przebieg współpracy dr Trapko podkreślił kreatywność
twardogórskich uczniów, czego zjawiskowym efektem było opracowanie
- przez zespół ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze
- betonu o twardości ponad 100 MPa,
wyższej niż osiągnięte w dotychczasowych doświadczeniach przez pracowników tej uczelni. Cykl warsztatowy
z udziałem uczniów szkół na terenie
Gminy Twardogóra był całkowicie
nowatorską tego typu inicjatywą w historii Politechniki Wrocławskiej, natomiast porozumienie z wyższą uczelnią – pierwsze w historii naszej gminy.
Dzięki warsztatom nasi uczniowie
dowiedzieli się o konstrukcjach be-

tonowych, o studiach na Politechnice
Wrocławskiej, a ponadto odważnie
wykorzystali zdobytą wiedzę do realizacji nowych, odkrywczych działań.
Współpraca z Politechniką Wrocławska jest związana z realizacją projektu
pn. „Restauracja i rewitalizacja zabytkowego pałacu w Goszczu” w ramach
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 2014-2021. Przedmiotem
porozumienia z Politechniką – oprócz
warsztatów - będą również spotkania
naukowe i publikacje, nawiązujące do
budynków i budowli Gminy Twardogóra.

Aktualnie w Goszczu

Na terenie pałacu w Goszczu trwają prace budowlane. Obecnie zabezpieczane są detale, odbywają się prace na koronach murów oraz konsultowane
są z konserwatorem zabytków rozwiązania dotyczące zabezpieczenia posadzek.
SP w Goszczu

górskich szkół - pod okiem kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów
Katedry Konstrukcji Budowlanych
na Wydziale Budownictwa Lądowego
i Wodnego - zapoznała się z procesem powstawania betonu oraz wpływu użytych do mieszanki kompozytów cementowych na jego parametry
użytkowe. Na podstawie własnych notatek (przygotowanych podczas wykładów) uczniowie, pod okiem pracowników i studentów Politechniki
Wrocławskiej, skomponowali i wykonali próbki betonu. Po upływie określonego czasu zostały one poddane
badaniom wytrzymałości na zginanie
i na ściskanie - w profesjonalnym laboratorium Uczelni. Wszystkim grupom za każdy etap przyznane zostały
punkty. Po zakończonych pracach ko-

tej edukacyjnej akcji – zostały wręczone przez sygnatariuszy porozumienia
gminy z uczelnią, tj.: Kierownika Katedry Konstrukcji Budowlanych dr
hab. Inż. Tomasza Trapko - profesora
uczelni, Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra Pawła Czulińskiego
oraz Przewodniczącego Wydziałowej
Rady Samorządu Studenckiego Piotra Kwak, a ponadto - mgr inż. Filip
Grzymski i mgr inż. Maciej Pazdan
(obydwaj z Politechniki Wrocławskiej). Najlepszym okazał się zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana
Pawła II w Twardogórze, pod opieką
Agaty Stekiel, drugie miejsce (z minimalną stratą punktową) zajął zespół
ze Szkoły Podstawowej z Goszcza pod
opieką Anny Szierok, a trzecie – drużyna z Zespołu szkół Ponadpodsta-

Trwają prace nad przywróceniem detali do dawnego piękna
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Ekopiknik i konsultacje z Norwegami

Wdrożenie elementów zielono-niebieskiej architektury na terenie miasta
Twardogóra poprzez zagospodarowanie miejskich przestrzeni publicznych
i działania edukacyjne to kolejny projekt gminy Twardogóra realizowany
we współpracy z partnerem norweskim. W kwietniu oprócz przedstawicieli
INTBAU Norway, Twardogórę odwiedzili profesorowie Rhys Evans i Johan
Barstad z Høgskulen for grøn utvikling

Podczas Ekopikniku w Rynku gościliśmy fachowców, z którymi szeroko
omawialiśmy projekty związane
z wdrożeniem zielono-niebieskiej
infrastruktury w naszym mieście.
Wkrótce realizowane będą m.in. podwórza przy ul. Rynek, Ratuszowej
i Krótkiej. Inwestycje mocno
wyczekiwane, o które pytacie mnie
Państwo w ostatnim czasie. Czekamy
z niecierpliwością na ich realizację!
- Przewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze - Mirosław Adamczyk

(The College of Agriculture and Rural
Development). Norwegowie wzięli
udział w uroczystym otwarciu zbiorników retencyjnych Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, a także odwiedzili podwórza
w centrum miasta oraz park przy Bazylice
Mniejszej w celu zapoznania się ze szczegółami projektu. W trakcie spotkania
członkowie zespołu realizującego projekt
przedstawili gościom działania, które
zostaną podjęte w zakresie retencji i bioróżnorodności. W niedzielę, 24 kwietnia
w miejskim Ratuszu wykładowcy przedstawili prezentację dotyczącą zielononiebieskiej infrastruktury w przestrzeni
miejskiej oraz partycypacji społecznej.
Wzięli także udział w Ekopikniku podziwiając przygotowane dla mieszkańców
atrakcje oraz występy. Tych było sporo
bo na twardogórskim rynku odbył się
ekologiczny kiermasz, na którym można było zakupić naturalne kosmetyki,

przetwory, wypieki, dekoracje czy oleje.
Na dzieci czekały bezpłatne warsztaty
bębniarskie, stanowisko wrocławskiego
Hydropolis, zabawy plastyczne, leśne dekoracje, kula zorbingowa oraz warsztaty
z przygotowania perfum. Publiczność
mogła wysłuchać wystąpień przygotowanych przez szkoły z terenu gminy, Miejskie Przedszkole, zespoły: Wodniczanki
i Skorynianki oraz koncertu na bębnach
zespołu Foliba. Na miejscu odbyła się
także zbiórka charytatywna dla Mai, która choruje na Zespół Wolfa-Hirschhorna. W trakcie Ekopikniku mieszkańcy
zapoznali się z koncepcją zagospodarowania podwórzy w centrum miasta i parku przy Bazylice Mniejszej oraz wybrali
nazwę dla przyszłych pomników przyrody. Pomnikami Przyrody ustanowionymi przez Radę Miejską w Twardogórze
zgodnie z wynikami głosowania zostały:
dęby szypułkowe Henryk i Bliźniak oraz

jesion wyniosły w Twardogórze - Jesion
Twardoskóry (zgłoszenia dokonała Aneta Binczycka), dąb szypułkowy w Goszczu - Dąb Silny Duch (zgłoszenia dokonała Natalia Pawlak), dąb szypułkowy
w Goli Wielkiej - Dąb Goluś (zgłoszenia
dokonał Paweł Okpisz).

Natalia Pawlak i Aneta Binczycka
to laureatki konkursu na nazwę
pomnika przyrody

Mieszkańcy mogli zapoznać się z koncepcją podwórzy i parku przy Bazylice Mniejszej

Norwegowie konsultowali przyjęte rozwiązania

Na stoiskach pojawiły się lokalne produkty i przetwory

Część artystyczna w wykonaniu uczniów
gminnych szkół
Warsztaty bębniarskie
Przewodniczący Rady Miejskiej w Twardogórze
- Mirosław Adamczyk z naszymi gośćmi

Ekopiknik to także sporo atrakcji dla dzieci

Konsultacje w sprawie nazw
dla pomników przyrody

Burmistrz Paweł Czuliński oraz Nadleśniczy
Nadleśnictwa Oleśnica Śląska Paweł Górski podczas
uroczystości otwarcia zbiorników retencyjnych
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PRZEWODNIK PO INWESTYCJACH

Ruszają inwestycje drogowe za 16 mln zł!

Gmina Twardogóra pozyskała kolej- dogórze wraz z budową wyniesionego
ne miliony na poprawę infrastruktu- skrzyżowania,
ry drogowej. 8 kilometrów gminnych - przebudowę i remont dwóch dróg
dróg zostanie zbudowanych, przebu- w Moszycach tj. od krzyża do świetlicy
dowanych lub wyremontowanych w środowiskowej i odcinek od drogi woterminie 300 dni. Zadanie obejmie:
jewódzkiej w kierunku Wesółki,
- budowę lub przebudowę ul. A. Mic- - remont oraz przebudowę drogi w Drąkiewicza, J. Słowackiego,
M.
Konopn i ck i e j,
C.K. Norwida,
Młyńskiej, Perłowej, Diamentowej, Rubinowej,
Akacjowej, Wiśniowej, Stokrotek, Kasztanowej i Fiołkowej
w Goszczu,
-budowę wjazdu
do ruin pałacu
w Goszczu, remont ul. SportoPodpisanie umowy na realizacje inwestycji
wej w Twardogórze wraz z przebudową chodników,
budową trzech bocznych uliczek do
nowej zabudowy i budową oświetlenia,
Cieszę się, że już niebawem miesz- remont ul. C.K. Norwida w Twarkańcy nie będą musieli się martwić

Droga w Drągowie wymaga remontu

o dojazd do swych posesji, który
w większości przypadków był praktycznie niemożliwy w trakcie długotrwałych opadów deszczu. Nowe
nawierzchnie wpłyną nie tylko na
komfort jazdy ale i na bezpieczeństwo mieszkańców’’ – mówi burmistrz Paweł Czuliński

Ulica Rubinowa w Goszczu

gowie – w pełnym zakresie tj. od drogi
powiatowej na lewo w kierunku Nowej
Wsi Goszczańskiej, a także w kierunku
Goszcza k. przystanku autobusowego.
Inwestycje dofinansowano w kwocie
10,3 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych. Pozostałe środki zostały zabezpieczone w budżecie Gminy
Twardogóra.

Obecne realizacje:
Budowa drogi wojewódzkiej nr 448
w miejscowości Goszcz - korekta
łuku
Wartość zadania 3 357 509,08 zł
Środki z budżetu gminy: 1 133 000 zł

Przebudowa drogi nr 1480D w Twardogórze poprzez wykonanie nakładki bitumicznej oraz przebudowa
chodnika na ciąg pieszo – rowerowy
Wartość zadania 1 740 060,43 zł

Środki z budżetu gminy 800 000 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa
Wartość zadania 2 226 112, 65 zł
Dofinansowania: Lasy Państwowe
708 000 zł, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 300 000 zł,
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
709 959,50 zł,
Środki z budżetu gminy: 508 153,15 zł

Ulica J. Słowackiego w Goszczu

Budowa windy w twardogórskiej
przychodni
Środki z budżetu gminy: 225 274,48 zł
Rozbudowa z przebudową budynku
świetlicy wiejskiej w Domasławicach
Wartość zadania: 270 449,17 zł
Dofinansowanie: Krajowy System
Ratowniczo-Gaśniczy 16 329 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
237 699,17 zł
Środki z Funduszu Sołeckiego: 16 421 zł
Rozbudowa z przebudową budynku
świetlicy wiejskiej w Będzinie
Wartość inwestycji: 304 547,94 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.
Korfantego i ul. Storczyków w Goszczu
Trwa wyłanianie wykonawcy zadania.

W czerwcu odbył się odbiór częściowy prac

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku usługowego na świetlicę środowiskową w Olszówce – Etap I
Trwa wyłanianie wykonawcy zadania

W maju nastąpił odbiór robót
konstrukcyjnych. Kolejne etapy
to elewacja, montaż urządzeń
dźwigowych i prace wykończeniowe.
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Powstanie nowe
przedszkole!
znamy po szczegółowym określeniu zakresu prac. Budowa przedszkola została
podzielona na etapy z racji ogromnych
kosztów, jakie by generowała. Szacuje

się, że budowa obiektu przeznaczonego
dla 12 oddziałów kosztowałaby nasz samorząd ponad 25 mln zł.

Dokumentacja projektowa przedszkola oparta jest o koncepcję
architektoniczną, która zwyciężyła w ogłoszonym w grudniu ub. roku konkursie
architektonicznym oraz o uwagi zgłoszone przez mieszkańców.

I etap budowy energooszczędnego
przedszkola będzie możliwy dzięki dofinansowaniu w wysokości
8 970 000 zł, które Gmina Twardogóra pozyskała z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach przedsięwzięcia
sześć oddziałów przedszkolnych zyska

nowe sale z szatniami i zapleczem sanitarnym. W budynku powstanie także
stołówka, kuchnia z pomieszczeniami
gospodarczymi, część administracyjna
oraz sala zabaw. Teren wokół przedszkola zostanie zagospodarowany w taki sposób aby pojawił się na nim plac zabaw.
Przewidywana wartość inwestycji po-

Ze względu na ogromne koszty, budowa przedszkola
musiała zostać podzielona na etapy

Chodnik w Grabownie Wielkim i ścieżka
pieszo-rowerowa Nowa Wieś Goszczańska-Goszcz
doczekają się projektu

Mieszkańcy Grabowna Wielkiego od lat czekają na chodnik

Rada Miejska w Twardogórze, 26
maja zdecydowała o przeznaczeniu
środków z budżetu gminy na sporządzenie dokumentacji projektowej
chodnika od wiaduktu kolejowego
do skrzyżowania przed kościołem
w Grabownie Wielkim (109 tys. zł)
oraz ścieżki pieszo-rowerowej z Nowej Wsi Goszczańskiej do Goszcza
(151 tys. zł). Trwają także prace projektowe dotyczące budowy chodnika
w Chełstówku. Realizacja inwestycji,
do której jest niezbędna dokumentacja projektowa wpłynęłaby na poprawę bezpieczeństwa zarówno przy
drodze powiatowej jak i wojewódzkiej.

Pomiędzy Nową Wsią Goszczańską a Goszczem będzie bezpieczniej

Chodnik w Grabownie Wielkim to
absolutny priorytet, o który zabiegam od początku swojej kadencji.
Cieszę się, że rozpoczęliśmy proces
projektowania tej kluczowej inwestycji. Gratuluję wszystkim zaangażowanym - radny Marek Szewczyk

W dzisiejszych czasach turystyka
rowerowa stała się ważnym elementem aktywnego wypoczynku.
Bardzo wiele osób zaopatruje się w
rowery, aby aktywnie spędzać czas
wolny. Rozbudowa ścieżek rowerowych jest świetnym posunięciem,
gdyż wychodzi naprzeciw tym osobom, które wybierają właśnie rower.
Osobiście uważam, że rozbudowa
tras rowerowych jest priorytetem radna Jolanta Rusinek
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Do 30 czerwca
zgłoś
źródło ogrzewania
Do dnia 30 czerwca 2022 r.
należy zgłosić wszystkie posiadane źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB). Obowiązek złożenia deklaracji jest
powszechny, a więc obejmuje
wszystkich właścicieli (lub zarządców) budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Jeśli
nieruchomość ma więcej niż
jednego właściciela, wystarczy,
że deklarację o źródłach ciepła
złoży jeden z nich.
Dla osób, które uruchomiły źródło ciepła po dniu 01.07.2021r.,
termin na złożenie deklaracji
wynosi 14 dni od momentu
uruchomienia źródła ciepła.
Źródła ciepła, które należy
zgłosić:
• kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny
rodzaj biomasy) z ręcznym
lub automatycznym podawaniem paliwa;
• kominek / koza / ogrzewacz
powietrza na paliwo stałe
(węgiel, drewno, pellet lub
inny rodzaj biomasy);
• piec kaflowy na paliwo stałe
(węgiel, drewno, pellet lub
inny rodzaj biomasy);
• 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 z funkcją wspomagania ogrzewania
• miejska cieć ciepłownicza /
ciepło systemowe / lokalna
sieć ciepłownicza.
Deklarację można złożyć w następujący sposób:

Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego to projekt, który uzyskał największą liczbę głosów

Zgłoś projekt do TBO
i zmieniaj swoją gminę!
Do 30 czerwca 2022 r. mieszkańcy
gminy Twardogóra, którzy ukończyli 16 lat mogą zgłaszać projekty
w ramach Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej
edycji mieszkańcy zgłoszą projekty
inwestycyjne bądź remontowe, zlokalizowane na terenie miasta Twardogóra oraz społeczne (np. sportowe,
kulturalne lub artystyczne) zlokalizowane na terenie całej gminy Twardogóra. Łączna pula środków do
podziału wynosi 100 tys. zł. Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz
z listą osób popierających projekt,
mogą być składane osobiście w pok.
nr 10 UMiG w Twardogórze, przesłane do urzędu drogą pocztową bądź

na adres skrzynki podawczej Urzędu
na ePUAP. Tylko pozytywnie zweryfikowane przez Zespół ds. Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego
projekty zostaną poddane głosowaniu mieszkańców, które odbędzie
się w dniach 1-18 września 2022 r.
Projekty z największą liczbą głosów
zostaną ujęte w projekcie uchwały
budżetowej na rok 2023. W zeszłorocznej edycji mieszkańcy zgłosili 11
projektów, a 9 z nich zostało poddanych głosowaniu, w którym wzięło
udział 1734 osób. Projekty przeznaczone do realizacji w roku 2022 to:
Zakup sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego (projekt zrealizowany) oraz Siłownia plenerowa

w Twardogórze (projekt w trakcie
realizacji).
Zasady i tryby realizacji Twardogórskiego Budżetu Obywatelskiego zostały określone w uchwale
nr XLIX.412.2022 Rady Miejskiej
w Twardogórze z dnia 28 kwietnia
2022r. w sprawie Twardogórskiego
Budżetu Obywatelskiego dostępnej na stronie www.twardogora.pl
Na stronie internetowej są dostępne
do pobrania także: formularz zgłoszeniowy i lista osób popierających
projekt. Szczegółowe informacje
dotyczące wypełnienia formularzy zgłoszeniowych można uzyskać
w pok. nr 6 UMiG w Twardogórze
lub pod nr telefonu: 71 399 22 25.

• przez internet, na stronie
gunb.gov.pl (trzeba posiadać profil zaufany lub dowód
osobisty z warstwą elektroniczną),
• składając deklarację osobiście w urzędzie Miasta
i Gminy w Twardogórze,
• wysyłając deklarację pocztą
tradycyjną na adres Urzędu
Miasta i Gminy w Twardogórze.
Wzór deklaracji jest dostępny
na stronie gunb.gov.pl. Druk
deklaracji można również pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze pok. nr 3.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 399 22 39 UMiG
w Twardogórze.

Podczas wiosennych nasadzeń w Twardogórze, Dąbrowie, Drogoszowicach i Grabownie Wielkim posadzono m.in. klony, głogi, lipy, kasztany i brzozy. Łącznie przybyło 100 nowych drzew!
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ODBIÓR ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH
Szanowni Mieszkańcy,
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Twardogórze uprzejmie informuje, że w dniach od 27.06.2022 r.
do 30.06.2022 r. na terenie miasta i gminy Twardogóra odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych
z nieruchomości jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie miejsc zbiórki odpadów
pod numerem

Najpóźniej na dzień przed terminem odbioru
Prosimy w miarę możliwości o zabezpieczenie przed zamoknięciem
wystawianych odpadów (mebli) przykrywając je np. plandeką lub folią. Dziękujemy 
27.06.2022 r. (poniedziałek) miejscowości: Brodowce, Będzin, Brzezina, Czwórka, Domasławice, Drągów, Droździęcin,
Gola Mała, Goszcz, Grabek, Grabowno Małe, Kolonia Grabowno Wielkie, Kuźnia Goszczańska, Łazisko, Nowa Wieś
Goszczańska, Olszówka, Pajęczak, Poręby, Świniary, Trzy Chałupy, Zakrzów
28.06.2022 r. (wtorek) miejscowości: Bukowinka, Chełstów, Chełstówek, Dąbrowa, Drogoszowice, Gola Wielka,
Grabowno Wielkie, Kolonia Sosnówka, Pawełki, Sądrożyce, Sosnówka, Moszyce, Wesółka
29.06.2022 r. (środa) Twardogóra - ulice: 1-go Maja, Akacjowa, Aleje, Asnyka, Boczna, Brzozowa, Bukowa,
Bydgoska, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Gdańska, Grunwaldzka, Jagiełły, Kasztanowa, Klonowa, Kołłątaja,
Kopernika, Kraszewskiego, Krótka, Krzywa, Krzywoustego, Lipowa, Mickiewicza, Młyńska, Norwida, Ogrodowa,
Oleśnicka, Paderewskiego, Partyzantów, Pl.Kolejowy, Pl.Piastów, Pl.Targowy, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Prusa,
Przyj.Żołnierza, Ratuszowa, Róż, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Staszica, Szkolna,
Św.Jadwigi, Świerkowa, Topolowa, Toruńska, Tulipanów, Waryńskiego, Wielkopolska, Wierzbowa, Wojska Polskiego,
Żeromskiego
30.06.2022 r. (czwartek) Twardogóra - ulice: Basieńki, Batorego, Borówkowa, Chrobrego, Grzybowa, H.Wiernego,
Jagienki, Jagodowa, Juranda, K.Wielkiego, Kilińskiego, Kmicica, Kościuszki, Krucza, Leśna, Łokietka, Maćka,
Malinowa, Okrężna, Oleńki, Rzemieślnicza, Sosnowa, Stolarska, Trzebnicka, Warneńczyka, Wołodyjowskiego,
Wrocławska, Zagłoby, Zbyszka

Rodzaje odpadów, które BĘDĄ odbierane:

1. Zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)
2. Dywany, wykładziny
3. Zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, wersalki, fotele, szafki)

UWAGA: Zbiórka rozpoczynać się będzie o godz. 6.00 rano danego dnia.
Przed jej rozpoczęciem odpady winny być wystawione przed posesją, w miejscu łatwo dostępnym
(od strony drogi dojazdowej) i niezagrażającym dla ruchu pieszych i samochodowego.
Odpady niezgłoszone oraz niewystawione w terminie nie będą odbierane interwencyjnie,
pozostanie tylko możliwość wywiezienia ich we własnym zakresie do PSZOK w Twardogórze.
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10
Dni Twardogóry rozpoczął korowód mieszkańców, który udał
się z Rynku na Stadion Miejski

Dni Twardogóry
11 czerwca, na scenie wystąpili uczniowie gminnych szkół i dzieci z Miejskiego Przedszkola

Uczniowie gminnych szkół ułożyli tam napis Twardogóra

W piątek , po południu odbył się turniej piłki nożnej dla dzieci.
Nagrody najlepszym uczestnikom wręczył burmistrz Paweł Czuliński oraz sekretarz stanu w KPRM ds. Cyfryzacji Janusz Cieszyński

Festiwal Kolorów zakończył pierwszy dzień świętowania

Następnie dzieci skorzystały z wielu atrakcji przygotowanych
w ramach Twardogórskiego Dnia Dziecka

To nie był koniec sportowych emocji. Po turnieju dzieci odbył się
pokaz w wykonaniu żużlowców z AKŻ Spartanie Wrocław oraz
mecz piłki nożnej Bielawianka Bielawa: Twardogórzanie. Nasz
zespół wygrał ten pojedynek 2:0

W sobotę na twardogórskich kortach rozegrano turniej w tenisa,
który wygrali Sławomir Obiegło i Paweł Kuczyński

Ulicami miasta przejechała tez parada motocyklistów

11
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w fotograficznym skrócie

12 czerwca na scenie wystąpiła kapela TwardoGraje

Weekend

Kamil Bednarek zaśpiewał w niedzielę

Zabawa taneczna z zespołem Sami Swoi

Koncert zespołu Ich Troje. Z Michałem Wiśniewskim zaśpiewała Maja Juszczak, która zajęła I miejsce w XIII Gminnym
Konkursie Piosenki Polskiej
Bayera

W niedzielę odbyła się tradycyjna msza święta w intencji mieszkańców

Dni Twardogóry przyciągnęły tłumy
W niedzielę, po południu przy ul. M. Kopernika przygotowano blok zabaw i atrakcji dla dzieci z miasteczkiem cyrkowym, stoiskiem
misyjnym i rodzinnym widowiskiem Bill Bombadill Show.
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TWARDOGÓRSKA OŚWIATA
W poniedziałek, 16 maja zwycięzcy
konkursu na dyrektora poszczególnych gminnych szkół podstawowych
odebrali z rąk burmistrza Pawła
Czulińskiego zarządzenia dotyczące powołania ich na to stanowisko.
Na wniosek komisji konkursowej,
składającej się z przedstawicieli rodziców, nauczycieli, organu prowadzącego i kuratorium oświaty – Burmistrz
Miasta i Gminy Twardogóra powierzył

stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze – Pawłowi Olszańskiemu,
który od 1 września zastąpi na tym
stanowisku Dorotę Siemaszko-Babij;
Szkoły Podstawowej w Goszczu – Zofii
Jelonek, dotychczasowej dyrektor tej
placówki; Szkoły Podstawowej w Grabownie Wielkim – Zygmuntowi Wydmuch, który od 1 września zastąpi na
tym stanowisku Agatę Nikolin-Mro-

przegląd wydarzeń

Przyszli dyrektorzy z burmistrzem Pawłem Czulińskim

Sprawdzili kompetencje cyfrowe
Cyfryzacji w KPRM Janusz Cieszyński, który
osobiście pogratulował
uczniom. Nagrodę najlepszemu uczestnikowi
wręczył Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska – koordynator projektu.

Kompetencje cyfrowe wśród uczniów i nauczycieli są kluczowe, dlatego jako samorząd
w dalszym ciągu będziemy wspierać ich
rozwój ds. poprzez doposażanie placówek
oświatowych w nowoczesny sprzęt – mówił
burmistrz Paweł Czuliński. Chcemy jak najlepiej odpowiadać na potrzeby rynkowe tak
aby absolwenci twardogórskich szkół byli samodzielni i w przyszłości mieli szansę na znalezienie dobrej pracy – dodał.

Nasi uczniowie uzyskali bardzo dobry wynik

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze, Szkoły Podstawowej w Goszczu
i Szkoły Podstawowej w Grabownie
Wielkim przystąpili do międzynarodowego IT Fitness Test 2022
Grupy Wyszehradzkiej. 12 maja
wzięli udział w lekcji pokazowej, na
której rozwiązywali test, który ma na
celu zbadanie poziomu kompetencji
IT wśród uczniów w obszarach ta-

kich jak Internet i bezpieczeństwo.
W całym kraju testowanie potrwa
do końca roku szkolnego, równolegle
odbywać się będzie wśród uczniów
z Czech, Słowacji i Węgier. Łącznie
nasi uczniowie uzyskali 70% czyli jest
to wynik powyżej średniej krajowej.
Najlepszy był Maciej Wilk ze SP 2
w Twardogórze, który uzyskał 90%.
Honorowy patronat nad testem kompetencji objął Sekretarz Stanu ds.

W trakcie wizyty ministra burmistrz rozmawiał z nim również na temat skrzynki
telekomunikacyjnej, która utrudnia mieszkańcom wyjazd na drogę wojewódzką
w Rynku oraz o konieczności rozbudowy sieci światłowodowej w mieście i w sołectwach.

Jestem Twórcą – Jestem stąd

Laureaci konkusu

Zakończył się Festiwal „Jestem Twórcą-Jestem
stąd” zorganizowany przez SP2 w Twardogórze. Główną ideą konkursu jest pogłębianie
oraz zachęcanie młodzieży do udziału w różnych formach aktywności twórczej oraz dzielenie się swoimi zainteresowaniami i pasjami.
W tym roku do Festiwalu przystąpili uczniowie
szkół podstawowych z Twardogóry, Grabowna
Wielkiego oraz Goszcza. Spośród wszystkich
nadesłanych prac kapituła konkursowa wyróżniła siedmiu finalistów w czterech kategoriach:
Kategoria humanistyczna:
Mateusz Pęcherz (SP 2 w Twardogórze)
Kategoria Przyrodnicza:
Mateusz Jancarz (SP 2 w Twardogórze)
Kategoria artystyczna:
Dominika Ruszkiewicz (SP w Grabownie Wielkim)
Marika Szmaj uczennica (SP 2 w Twardogórze)
Julia Samojlenko (SP 2 w Twardogórz)
Kategoria „Moja Pasja”
Maria Ozga (SP w Goszczu)
Małgorzata Potyrała (SP 2 w Twardogórze)
Nagrody laureatom wręczyli burmistrz Paweł
Czuliński oraz dyrektor Dorota Siemaszko-Babij.
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Miejskie Przedszkole
w Twardogórze
Dzień Mamy i Taty

Przedszkolaki uczciły święto swoich rodziców. Z okazji Dnia Mamy i Taty przygotowały pod kierunkiem swoim wychowawców występ artystyczny, który został nagrany
w formie filmu.

Pasowanie na przedszkolaka
„Pasowanie na przedszkolaka”
to wyjątkowa uroczystość, która odbyła się w maju. „Biedronki”,
„Myszki”, „Rybki” i „Kangurki” zaprezentowały swoją część artystyczną, podczas której recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Następnie za

pomocą „czarodziejskiego ołówka”
został dokonany uroczysty „Akt pasowania”. Nie zabrakło życzeń, dyplomów i niespodzianek dla każdego
dziecka oraz słodkich upominków
– przygotowanych przez Rodziców
oraz Wychowawców.

Był to wspaniały dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, wychowawców jak i pozostałych pracowników przedszkola.
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Szkoła Podstawowa
w Goszczu

Przyszli do szkoły na niebiesko
2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. W tym dniu nauczyciele oraz

uczniowie w geście solidarności z osobami zmagającymi się z tą chorobą założyli
na siebie coś niebieskiego.

KONKURS MATEMATYCZNY
Uczniowie okazali solidarność z osobami chorującymi na autyzm

Spotkanie z policjantką
Uczniowie klas 7 i 8 spotkali się
z funkcjonariuszką Policji ds. Nieletnich Lidią Popecką. Tematem spotkania były zagrożenia współczesnego

świata na jakie narażona jest dzisiejsza
młodzież oraz odpowiedzialność karna jaką ponoszą nastolatkowie za złamanie prawa.

27 maja odbył się w Międzyborzu II
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla klas II i III szkół podstawowych pn. „Mistrz matematyki”.
Celem konkursu było ds. rozbudzanie i rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką, przygotowanie
uczniów do wykorzystania wiedzy
matematycznej przy rozwiązywaniu

problemów, wyłonienie talentów,
szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych matematyką uczniów.
SP w Grabownie Wielkim reprezentowały Blanka Lech i Liliana Zusan
(klasa III) oraz Zuzanna Skafarek
i Anna Walaszczyk (klasa II). Anna
Walaszczyk zdobyła II miejsce w kategorii klas II.

Szkoła Podstawowa
w Grabownie Wielkim
Zaprezentowali swoje talenty
Rada Rodziców i nauczyciele szkoły przygotowali dla uczniów możliwość zaprezentowania swoich talentów w wielu kategoriach. 1 kwietnia,

Cenna lekcja o przestrzeganiu prawa

Znają zabytki Goszcza i Twardogóry
11 maja odbył się Szkolny
Konkurs Humanistyczny
,,Znam zabytki Goszcza
i Twardogóry”. Uczestnicy
konkursu musieli wykazać
się wiedzą na temat najważniejszych zabytków architektonicznych Goszcza
i Twardogóry. Test konkursowy wymagał umiejętności
czytania ze zrozumieniem,
opisania fotografii, zredagowania zaproszenia i tekstu
do przewodnika turystycznego.
W rywalizacji mógł wziąć udział każdy
uczeń szkoły, od klasy 0 do 8.

Przygotowali zdrowe kanapki

I miejsce w konkursie zdobył Dominik Grabowski z kl.
6, a II miejsce Filip Białecki
z kl. 5.

UCZNIOWIE KLASY II I III
LAUREATAMI POWIATOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „DRZEWO”
24 maja w Powiatowym Centrum
Edukacji i Kultury w Oleśnicy
wręczono dyplomy i nagrody laureatom Powiatowego Konkursu
Plastycznego pt. „Drzewo”. Laure-

atami w kategorii klas I-IV zostały:
Hania Pokrandt (klasa II) oraz Julia
Falkowska (klasa III). Wyróżnienia
otrzymały: Lena Sikora (klasa II)
i Blanka Lech (klasa III).

Wszyscy staramy się pamiętać, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia,
który dostarcza niezbędnej energii, by
móc się uczyć i rozwijać. 24 kwietnia
społeczność szkolna obchodziła Europejski Dzień Śniadania. Wiele klas
wraz z wychowawcami przygotowało
zdrowe i pyszne kanapki, poszerzyło
swoją wiedzę na temat zbilansowanych posiłków, a wszystkiemu towarzyszyły przyjemne emocje i zabawa.
Europejski Dzień Śniadania w Grabownie Wielkim

uczniowie piekli ciasteczka, tworzyli
rysunki, układali klocki, tańczyli,
śpiewali, rywalizowali w zawodach
szachowych, układali kostkę Rubika,
recytowali wiersze, opowiadali dowcipy oraz grali na skrzypcach. Finałowym akcentem był wspólny taniec
wszystkich uczestników. Wydarzenie
mogli obserwować zebrani na Sali
rodzice, nauczyciele oraz uczniowie.
Zaskoczeniem dla publiczności mogły być występy nauczycieli, którzy na
równi z innymi uczestnikami walczyli
o nagrodę jurorów (uczniowie z klasy
8) i publiczności. Uczestnicy rywalizowali też o niecodzienne nagrody: 5
tysięcy groszy, dla pierwszego miejsca
wybranego przez Jurorów i 4 tysiące
groszy dla pierwszego miejsca wyłonionego poprzez głosowanie zebranej
publiczności. I miejsce zajęła uczennica z klasy 2 Hania Pokrandt. W kategorii nagrody publiczności pierwszą
odebrał uczeń klasy 8 Miłosz Bartkowiak.
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Szkoła Podstawowa nr 2

im. Jana Pawła II w Twardogórze
zDolny Ślązak z Fizyki
16 marca odbył się finał Dolnośląskiego Konkursu Fizycznego.
Wzięło w nim udział 76 uczestników.
Tytuł Laureata otrzymał Hubert Gonera z klasy 8f, natomiast tytuł finalisty zdobyła Oliwia Dudycz z klasy 8b.

Ogólnopolska akcja TVP Internetowy Teatr, TVP dla szkół
Szkoła dołączyła do ogólnopolskiej
akcji ,,TVP Internetowy Teatr, TVP
dla szkół”. Idea tego projektu przybliża teatr uczniom w całej Polsce,
szczególnie tam, gdzie dostęp do teatru jest ograniczony. Teatr lalki i Aktora w Łomży, przygotował wspaniały
występ, przybliżając uczniom postać
z komiksu K. Makuszyńskiego i M.

Walentynowicza „Koziołek Matołek”.
Tytułowy Koziołek wyrusza w podróż
w poszukiwaniu Pacanowa. Odwiedza
różne miejsca, przeżywa niezwykłe
oraz pouczające przygody. Po drodze
poznaje ciekawe historie i postacie.
W czasie wędrówki wpada w kłopoty
i dzielnie stawia czoła własnym słabościom i lękom.

Hubert i Oliwia

Omnibus z Doliny Baryczy
W trzecim, finałowym etapie Wojewódzkich Zawodów „Omnibus z Doliny Baryczy” test wiedzy online pisało
15 uczniów z dwóch województw. Test
dotyczył sześciu kategorii: roślin, zwierząt, historii, turystyki, ekologii i współ-

czesności. Wśród laureatów znaleźli się
uczniowie: Wiktoria Frątczak, Agnieszka Potyrała, Tomasz Rogala i Hubert
Gonera. Odbyła się także dogrywka
o tytuł ,,Omnibusa z Doliny Baryczy”,
którym została Agnieszka Potyrała.

Gra terenowa po Twardogórze
Nauczyciele wraz z Radą Rodziców
zorganizowali pieszy rajd ulicami
Twardogóry, który był niecodziennym
przykładem obchodów Dnia Ziemi
oraz święta Konstytucji 3 Maja. Podczas rajdu uczniowie poznali przyrod-

nicze zakamarki i turystyczne walory
naszego miasta oraz wykonali karty
pracy w plenerze. Każda klasa miała wydzieloną trasę, podczas której wykonywała przydzielone zadania. Po wspólnej
zabawie odbyło się grillowanie.

Uczniowie wykazali się wiedzą o Dolinie Baryczy

Porównali oferty szkół
5 kwietnia w szkole odbyły się Szkolne
Targi Edukacyjne 2022. Swoją ofertę
dla uczniów klas ósmych przedstawiły
szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego w Oleśnicy; II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Twardowskiego w Oleśnicy; Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Sycowie; Zespół Szkół Zawodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oleśni-

cy; Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Sycowie; Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Twardogórze; Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu oraz Technikum Leśne w Miliczu. Była możliwość porównania ofert,
spróbowania kuchni molekularnej, porozmawiania z dyrekcją, nauczycielami
oraz uczniami zaproszonych szkół.

Uczniowie rozwiązywali zadania dotyczące naszego miasta

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „My i RYBY”
Zakończyła się I edycja Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego pt. „My i RYBY – jak
Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił
otoczenie wokół nas“. Komisja konkursowa
spośród 228 nadesłanych prac wybrała najlepsze
prace i laureatów konkursu. Wśród 9 laureatów
z Dolnego Śląska znalazło się czterech z twardogórskiej szkoły: Eliza Leśniak, Magdalena Pietrzykowska, Hanna Kułakowska oraz Zuzanna
Duda. Daria Jędryczko otrzymała wyróżnienie.

Daria Jędryczko

Magdalena Pietrzykowska

Eliza Leśniak

Hanna Kułakowska

Zuzanna Duda
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Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Twardogórze

Powróciły do swojej szkoły po 50 latach

Do szkoły zawitała ekipa TVP 1

W maju, szkołę odwiedziły absolwentki klasy III b Liceum Ekonomicznego, które spotkały się z okazji
50 lecia ukończenia szkoły. Spotkanie

18 maja szkoła gościła ekipę realizującą program „Zakochaj się w Polsce”. W Muzeum Ziemi Twardogórskiej i szkolnej auli powstały nagrania
do odcinka poświęconego Twardogórze. Prowadzący program Tomasz
Bednarek rozmawiał o zasobach muzeum z dyrektor Edytą Pciak-Rogala,
a o czasach księżnej Eleonory w części
nagrywanej na twardogórskim rynku
opowiadała Dorota Śliwak. O dacie
emisji odcinka z Twardogóry będziemy jeszcze informować.

było okazją do powspominania dawnych lat i przyjrzenia się jak placówka
działa dzisiaj.

Wizyty ósmoklasistów
W ostatnich tygodniach szkołę odwiedzali uczniowie klas ósmych.
Aby świadomie dokonać wyboru
w procesie rekrutacji, uczniowie poznawali budynek szkoły, specyfikę
nauki w poszczególnych szkołach
i oddziałach, brali udział w zajęciach
z przedmiotów zawodowych oraz
mieli możliwość porozmawiania z nauczycielami i starszymi kolegami.

W trakcie wizyty można było powspominać dawne lata

Sukces w konkursie plastycznym
W III edycji konkursu „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła Katechizmem
Narodowym Polaków w XXI w.” zorganizowanym przez Muzeum Poczty

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
im. Wł. St. Reymonta w Twardogórze
Plener malarski jakiego nie było

przegląd wydarzeń

To pierwsze wydarzenie tego typu
w gminie Twardogóra, w którym
mieszkańcy mogli rozwijać swoje
pasje pod okiem wykładowców i
studentów aż trzech politechnik.
Bardzo się cieszę, że doszło do
skutku i możemy podziwiać prace
ukazujące nasze piękne miejsca
oraz kulisy edukacji na wydziale
Architektury – radna Katarzyna
Urbanek

W dniach 22-24 kwietnia biblioteka zorganizowała plener rysunkowo – malarski, w którym
uczestniczyli studenci wydziałów
architektury Politechniki Bydgo-

W plenerze malarskim wzięli udział też
uczniowie twardogórskiej szkoły

Prace uczestników można obejrzeć
w Kuźni Kultury w Goszczu (sala wystawiennicza)

i Telekomunikacji we Wrocławiu II
miejsce zajęła Emilia Kagankiewicz
z klasy 2 TR, wyróżniono także pracę
Julii Dwornikowskiej z klasy 3 TR.

skiej, Politechniki Poznańskiej
i Politechniki Wrocławskiej wraz
z kadrą akademicką. W sobotę
w plenerze uczestniczyli również
uzdolnieni plastycznie uczniowie

ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Jana Pawła II w Twardogórze. Przez
trzy dni powstawały prace, które
utrwaliły zabytki gminy Twardogóra. Do końca czerwca można je
oglądać w Kuźni Kultury w Goszczu. 23 kwietnia podczas wernisażu

znaczone dla przedszkolaków i uczniów,
w których uczestniczyły dzieci z Miejskiego Przedszkola, Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Motylki” oraz SP nr 2
w Twardogórze,
- zajęcia edukacyjne z robotami Photon
i teatrzykiem kamishibai „Ogród w słoiku”, dla przedszkolaków z Przedszkola
Niepublicznego Sióstr Opatrzności Bożej
w Twardogórze,
- „Nie lej wody – cała prawda o wodzie”,
spotkanie o tematyce ekologicznej dla seniorów,
- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki,
którego członkowie rozmawiali o książce Ałbeny Grabowskiej „Rzeki płyną jak
chcą”,
- kursy z zakresu kompetencji cyfrowych
i treningi pamięci dla seniorów,
- „Środowe Popołudniowe Czytanki online” podczas których wybraliśmy się
z Grabkiem do Grabowna Wielkiego.

Spotkanie dzieci z pisarką Renatą Piątkowską

w przypałacowej Sali wystawienniczej otwarto również dla zwiedzających ekspozycję prac wykładowców
uczelni. Przedsięwzięcie nie byłoby
możliwe gdyby nie zaangażowanie
radnej Katarzyny Urbanek, która
była jego inicjatorką.

Aktywny maj w bibliotece
Od 1985 roku 8 maja obchodzony jest
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek.
Piękny miesiąc maj jest zawsze wyjątkowy
dla bibliotekarzy, nie tylko ze względu na
ich święto, ale także na działania czytelnicze, literackie, animacyjne i edukacyjne,
które podejmują, aby przybliżyć użytkownikom instytucję biblioteki i jej działalność. Twardogórska Biblioteka Publiczna zaproponowała w tym okresie swoim
użytkownikom następujące wydarzenia:
- spotkanie autorskie z pisarką Renatą
Piątkowską i lektorką Malwiną Kożurno,
w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola Niepublicznego Sióstr Opatrzności
Bożej w Twardogórze,
- pięć spotkań autorskich z twardogórzanką Eweliną Włodarczyk, przeznaczonych dla klas I-III ze SP nr 2 w Twardogórze,
- pogadanki i lekcje biblioteczne prze-
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Twardogórski GOSiR zaprasza na zajęcia
Badminton
wtorki, godz. 18.00 – 20.00
Bezpłatne udostępnienie obiektu GOSiR w Twardogórze, ul. Wrocławska 39
Informacja telefoniczna: 697 849 803
Tenis stołowy
poniedziałki, godz. 18.00 – 20.00
Bezpłatne udostępnienie obiektu GOSiR-u w Twardogórze, ul. Wrocławska
39

Informacja telefoniczna: 697 849 803
Boiska oraz siłownia przy ul. Sportowej
w Twardogórze
Wtorek – niedziela g. 15.30-20.00.
Siłownia przy ul. Wrocławskiej w Twardogórze
Poniedziałek – niedziela g. 8.00 – 21.00
Karnety i bilety wstępu można zakupić
na miejscu w obu siłowniach, w dni
i godzinach otwarcia.

Kąpielisko Miejskie w Twardogórze
przy ul. Gdańskiej 1a jest czynne do
26 czerwca tylko w soboty i niedziele w g. 11.00 – 19.00. Od 27 czerwca
– codziennie w g. 11.00 -19.00. Informacja telefoniczna w godzinach
otwarcia kąpieliska – (kasa biletowa):
tel. 782-541-510.
Ceny biletów:
Bilet wstępu ulgowy: 7 zł
Bilet wstępu ulgowy – wstęp po godz.
17.00: 5 zł
Bilet wstępu normalny: 10 zł

Bilet wstępu normalny – wstęp po
godz. 17.00: 6 zł
Bilet wstępu – w soboty, niedziele
i święta: 11 zł
Bilet wstępu ulgowy – w soboty, niedziele i święta: 7 zł
Bilet wstępu – „nocne pływanie”:
10 zł
Wypożyczenie leżaka na cały dzień:
10 zł
Bilet jednodniowy rodzinny (rodzic
+ dziecko)
Wszystkie osoby kupują bilet ulgowy

Kąpielisko miejskie

Koncert
z jubileuszem w tle
14 maja 2022 roku w Sali teatralnej
w Goszczu zorganizowano koncert
pn. „Wiosna w sercach gra”, podczas
którego wystąpiły zespoły działające
przy bibliotece. Widownia zobaczyła na scenie kapelę TwardoGraje oraz
zespoły ludowe Skorynianki i Wodniczanki. Artyści zaprezentowali nowe
programy, nad którymi pracowali
w warunkach indywidualnych, jeszcze
podczas zimowych obostrzeń covidowych oraz te przygotowane po złagodzeniu ograniczeń. Grupy prowadzone
są przez animatorów kultury: Irenę Holovach oraz Mieczysława Franca. Skład
zespołów stanowią seniorzy z naszej
gminy, którzy systematycznie uczestniczą w próbach pracując nad swoimi
zdolnościami i repertuarem. Widoczny
na scenie piękny efekt końcowy, którym publiczność może się zachwycać
wynika z ciężkiej pracy wszystkich
zaangażowanych. Wydarzenie było
wyjątkowe z jeszcze jednego powodu.
Podczas koncertu obchodzono 40-lecie pracy estradowej „twardogórskiego
słowika” Henryka Jankowskiego, któ-

ry dowiedział się o wszystkim dopiero
w trakcie trwania imprezy. Pan Henryk
otrzymał jubileuszowe życzenia od
Burmistrza Pawła Czulińskiego, dyrektor Beaty Pięty, pracowników biblioteki, bliskich oraz przyjaciół. Życzenia
składali również członkowie zespołów:
Skorynianki, Wodniczanki i TwardoGraje - w nich aktywnie działa Pan
Henryk. Jubilat zaprezentował publiczności solowy recital, w którym wszyscy
obecni mogli usłyszeć jego pasję i miłość do muzyki. Również z tej okazji –
jako wyraz wdzięczności za współpracę
– specjalny muzyczny występ dla Pana
Henryka przygotowała załoga biblioteki. Obecność tak wielu osób była doskonałą okazją do podziękowania Pani
Annie Teresie Makarskiej, która swoimi słodkościami potrafi oczarować
każdy gust kulinarny nie tylko w naszej
gminie, ale także poza nią.
Wzruszenia, radość oraz spontaniczne
emocje udzieliły się wszystkim obecnych na koncercie – dlatego ten piękny
majowy wieczór zostanie zapamiętany
na długo.

Potańcówka w centrum miasta
W niedzielne popołudnie – 22 maja,
w parku przy placu Piastów mieszkańcy Twardogóry mogli spotkać
się z kapelą TwardoGraje oraz kwartetem akordeonowym CALANDO.
Było to muzyczne i taneczne spotkanie
pod hasłem „Wiosennej potańcówki”

zorganizowane przez twardogórską
bibliotekę. Pięknie zagospodarowana
przestrzeń w centrum miasta, już po
raz drugi, stała się miejscem spotkania i integracji twardogórzan. Wydarzenie było okazją do tańca ale i też do
wysłuchania lokalnych muzyków.

Miejskie kąpielisko to idealne miejsce na letni wypoczynek

Korty jak nowe

Tuż przed sezonem, korty tenisowe
w Twardogórze przeszły gruntowną modernizację. Wymieniono nawierzchnię, odtworzono linie oraz
naprawiono ogrodzenie, które uległo zniszczeniu. Obecnie można już
z nich bezpiecznie korzystać i cieszyć
się grą w tenisa!
Cennik:
Karnet ulgowy dla dzieci i młodzie-

ży szkolnej: 115 zł (na cały sezon)
Karnet normalny: 230 zł (na cały sezon)
Bilet ulgowy dla dzieci i młodzieży
szkolnej: 10 zł/godz. za cały kort
Bilet normalny: 20 zł/godz. za cały
kort
W okresie wakacji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Twardogóra
za okazaniem legitymacji szkolnej:
bezpłatnie

Enej zagrał w hali GOSiR

3 kwietnia w hali sportowo-widowiskowej twardogórskiego GOSiR
wystąpił Enej. W trakcie koncertu nie
zabrakło hitów: Radio Hello, Skrzydla-

te Ręce, Zbudujemy Dom czy Kamień
z Napisem Love. Publiczność z chęcią
śpiewała znane kawałki, a niektórych
nawet poderwało do tańca!

Zespół wystąpił w Twardogórze po raz pierwszy
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Giganci siatkówki w Twardogórze
We wrześniu i październiku drużyny klubowe z Polski i Turcji zagrają
w najważniejszym, przedsezonowym
turnieju zorganizowanym w Polsce.
W tym roku po raz pierwszy w historii
turnieju oprócz siatkarzy zobaczymy
drużyny pań. Mężczyźni rozegrają mecze w dniach 24-25 września, kobiety
22-23 października. W turniejach wezmą udział także zespoły z Turcji. Polskie drużyny, które przyjadą do naszego
miasta to: wicemistrz Polski Jastrzębski
Węgiel, PGE Skra Bełchatów, a także najlepsze w tym sezonie jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę: Grupa Azoty
Chemik Police i KS DevelopRes Rzeszów. Partnerem tytularnym turnieju
jest TAURON Polska Energia, partne-

rem medialnym TVP Sport. Transmisja
meczów rozgrywanych w hali sportowo-widowiskowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Twardogórze na
ogólnopolskich kanałach, będzie dużym wyróżnieniem i promocją Twardogóry.
10 maja, podczas oficjalnej konferencji prasowej dotyczącej Gigantów
Siatkówki, Gminę Twardogóra reprezentował burmistrz Paweł Czuliński.
W konferencji wzięli udział także:
pomysłodawca i główny organizator
turnieju Wojciech Rozdolski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia SA
Artur Warzocha, poseł do Parlamentu
Europejskiego Ryszard Czarnecki oraz
przedstawiciele klubów.

Odnoszą sukcesy w Taekwon-do
Członkowie twardogórskiego klubu
Taekwon-do Karolina Michalewska, Robert Jankiewicz oraz Maciej
Krywko po sukcesach na Mistrzostwach Polski w 2021 roku oraz turniejach na szczeblu wojewódzkim
i powiatowym otrzymali powołania
do kadry narodowej ,,C”. Trenerem
młodych sportowców jest Mariusz
Dumitrescu.
Sukcesy:
Karolina Michalewska II DAN
I miejsce – Mistrzostwa Polski 2021,
układy formalne
I miejsce – Mistrzostwa Opolszczyzny
2016
III miejsce – Mistrzostwa Opolszczyzny 2015
Maciej Krywko II DAN
III miejsce – Mistrzostwa Polski 2021,
walki
III miejsce – Mistrzostwa Polski 2021,
układy formalne
III miejsce – Mistrzostwa Dolnego
Śląska 2021
I miejsce - Mistrzostwa Polski 2019
I miejsce – Mistrzostwa Polski 2018,
walki

Maciej Krywko i Robert Jankiewicz

Karolina Michalewska

Robert Jankiewicz II DAN
I miejsce - Mistrzostwa Polski 2021
w układach formalnych
I miejsce – Mistrzostwa Dolnego Śląska 2020
II miejsce – Mistrzostwa Dolnego Śląska 2020
I miejsce – Mistrzostwa Opolszczyzny
2019
II miejsce – Mistrzostwa Opolszczyzny 2019
I miejsce – Mistrzostwa wielkopolski
2017

Zawody wędkarskie w Goszczu
Koło Wędkarskie nr 24 Twardogóra
zorganizowało 23 kwietnia oraz 29
maja zawody wędkarskie w parku pałacowym w Goszczu. Kwietniowa rywalizacja była dedykowana dorosłym.
W majowych zawodach z okazji Dnia
Dziecka wzięło udział 47 osób. Wydarzeniom towarzyszyła piękna pogoda,
urokliwe otoczenie i wspaniała atmosfera. Nagrody i medale uczestnikom

wręczyli burmistrz Paweł Czuliński
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Twardogórze Mirosław Adamczyk.

19

NR 3/171/CZERWIEC 2022

Daniel Krakowiek
wicemistrzem Europy
W trakcie Mistrzostw Europy ADCC,
które odbyły się 7 maja w Luboniu,
mieszkaniec Domasławic zdobył tytuł Wicemistrza Europy w kategorii

Masters - 76.9. ME zaliczają się do
jednych z najważniejszych i najbardziej prestiżowych imprez sportów
chwytanych.

Nadchodzące wydarzenia:
9 lipca 2022
Turniej Siatkówki Plażowej

Daniel Krakowiak na podium

Kino plenerowe godz. 21.00

Konkurs na rabatkę przyjazną pszczołom

Film wieczoru: Ptaszek na uwięzi
Teren przy ul. Stolarskiej w Twardogórze

Ogłaszamy tegoroczną edycję facebookowego konkursu na rabatkę dla
pszczół. Twórca najpiękniejszej i najbardziej przyjaznej pszczołom rabaty
otrzyma bon o wartości łącznej 500 zł.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną
kompozycję miododajnych
roślin i zaprezentować tę
jedną kompozycję, wysyłając nie więcej niż 3 jej
zdjęcia w jednym komentarzu pod postem konkursowym. Konkurs trwać
będzie do godz. 24:00 dnia
31.08.2022 r., natomiast
ogłoszenie wyników nastąpi 18.09.2022 r.
Regulamin konkursu jest
dostępny na stronie www.
twardogora.pl. Mamy na-

dzieję, że pomocne będą informacje
opublikowane na naszej stronie w zakładce „Gmina przyjazna pszczołom”.
Pomagając pszczołom – pomagamy
sobie, przy okazji upiękniając nasze
otoczenie.

Miły gest sąsiadów z Ukrainy
Osoby z Ukrainy, które znalazły
w gminnych obiektach schronienie
przed wojną porządkowały 11 maja
teren przy ogródkach działkowych

w Twardogórze. Grabieniem liści,
oczyszczaniem rabat z chwastów czy
zbieraniem śmieci zajęli się nie tylko
dorośli ale i dzieci.

Więcej informacji: www.gosir.twardogora.pl

FESTYNY RODZINNE 2022
25 CZERWCA – Moszyce, godz. 14.00
25 CZERWCA - Grabowno Małe, godz. 16.00
9 LIPCA – Olszówka, godz. 14.00
16 LIPCA – Domasławice, godz. 16.00
16 LIPCA – Drągów, godz. 14.00
23 LIPCA – Chełstów, godz. 14.00,
23 LIPCA – Goszcz, godz. 16.00,
6 SIERPNIA – Bukowinka, godz. 15.00 + RAJD ROWEROWY
13 SIERPNIA - Gola Wielka, godz. 14.00
20 SIERPNIA – Sądrożyce, godz. 16.00

Chętnych do prac było wielu
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Nowoczesny sprzęt dla uczniów

Gmina Twardogóra otrzymała grant w kwocie
815 600,00 zł na zakup nowoczesnego sprzętu
komputerowego (wraz z jego ubezpieczeniem) dla
uczniów z jej terenu. Spośród 354 wniosków, złożonych do UMiG w ramach naboru, do objęcia wsparciem zakwalifikowanych zostało aż 314 uczniów, którzy przedłożyli komplet dokumentów niezbędnych do
poświadczenia (zgodnie z Regulaminem Programu)
uprawienia do objęcia wsparciem. Środki te zostaną
przeznaczone na zakup: 32 komputerów stacjonarnych, 271 komputerów przenośnych, 11 tabletów oraz
314 polis ubezpieczeniowych (zakupionego sprzętu). Potwierdzenie zakwalifikowania wniosku można uzyskać: telefonicznie - pod numerem telefonu:
71 399 22 50 lub osobiście - w pokoju nr 16 w UMiG
w Twardogórze: ul. Ratuszowa 14, 56-416 Twardogóra. Umowa o powierzenie grantu pomiędzy naszą
Gminą a Operatorem Programu (Centrum Projektów
Polska Cyfrowa) już została zawarta. Decyzją Operatora - Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmniejszono
jednak limit cen, jakie można przeznaczyć na zakup
sprzętu. Po zmianie wynoszą one: do 2500 zł na komputer stacjonarny i laptop do 1000 zł na tablet. Obecnie
trwają prace nad wyłonieniem Wykonawcy zadania –
dostawcy sprzętu. Sprzęt komputerowy przekazywany
będzie zakwalifikowanym wnioskodawcom na podstawie umowy darowizny. Przewidywany termin przekazania sprzętu to sierpień 2022 r.

Pozyskaj dofinansowanie na wymianę starego pieca
Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra ogłasza nabór wniosków
o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Twardogóra na
dofinansowanie wymiany systemów
ogrzewania starego typu (wykorzystujących paliwo stałe) na ekolo-

giczne źródła ciepła, w nieruchomościach mieszkalnych, położonych na
terenie Gminy Twardogóra. Wnioski
można składać do dnia 13.07.2022 r.
Formularz wniosku o udzielenie dotacji można pobrać ze strony internetowej: www.twardogora.pl. Informacje

o programie są udzielane od poniedziałku do piątku, od godz. 8.30 do
godz. 15.30: w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 14 - pok nr 3 (Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony
Środowisk) lub telefonicznie pod nu-

merem telefonu 71 399 22 39. Wypełniony wniosek należy złożyć osobiście
- w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Twardogóra, pokój nr 10 (Biuro Obsługi Klienta) lub za pośrednictwem
poczty - na adres: 56-416 Twardogóra,
ul. Ratuszowa 14.
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