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Piątek, 11 kwietnia 2008 
Nr 2 Specjalny - Bezpłatny 

 
Nakład kontrolowany 1000 szt. 

 

Niebywale wysoka frekwencja 
na babskiej imprezie! 
 
Kobiece atrakcje: moda, kosmetyki, pokazy fryzjerskie, 
ploteczki i słodkości zagwarantowały sukces. 

- STR. 7  
 

TWG KURIER 
XXIV Sesja Rady 
Gminy 
 
- Strażacy na Sesji 
- Strefa Aktywności Gospodarczej 
- Nowy przewodniczący SP ZOZ 

- STR. 4  

 
Wspomnienia  
z papierni 
 

Na samym początku i przez 
długie lata w boruszowickiej 
fabryce produkowano wysokiej 
jakości papier. Teraz zakład 
produkuje tekturę falistą. 
Dlaczego? 

- STR. 6  

 
Plan Odnowy 
Miejscowości Koty 
 

Aby pozyskać środki unijne  
z funduszu PROW w celu 
dokonania inwestycji w Kotach 
niezbędne jest stworzenie Planu 
Odnowy Miejscowości Koty. 

- STR. 10  

Na bieżąco 
 
- Świadczenia rodzinne 
- Letnie przedszkole 
- Zbiórka baterii 
- Puchar dla radnych 
- Galeria wójtowska 

- STR. 10  

Sport 
 
- LKS OLIMPIA 
- Pierwszy bramkarz SPARTY 

- STR. 12 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
 

Składamy serdeczne podziękowania za Wasze 
zainteresowanie TWG Kurierem. Chociaż 1 numer 
powstawał w atmosferze niepewności i wątpliwości 
co do zapotrzebowania na prasę lokalną, jednak ku 
naszemu zadowoleniu rozeszły się prawie wszystkie 
egzemplarze gazety. Jedynie w Brynku  
i Boruszowicach zwrócono nam kilka gazetek. 
Dziękujemy również internautom, którzy często 
odwiedzali naszą stronę www. 

 
Zachęceni do dalszej pracy postanowiliśmy 

wystąpić o rejestrację czasopisma do Sądu 
Okręgowego w Gliwicach. Podjęliśmy również 
współpracę z drukarnią DRUKPOL z Tarnowskich 
Gór. 
 
Do redakcji dołączyli nowi dziennikarze, dzięki czemu 
poszerzy się tematyka artykułów oraz spojrzenie na 
problemy naszej Gminy. 
  

Prawdziwym sprawdzianem dla Kuriera będzie 
jego majowe wydanie. Nr 3 ukaże się w piątek  
9 maja i będzie go można nabyć w sklepach w cenie 
1zł. Liczymy na Państwa życzliwość. Jesteśmy 
przekonani, że przysłowiowa „złotówka” jest warta 
wiedzy i informacji na temat miejscowości, które sami 
tworzymy. 
 
Zachęcamy do lektury i współpracy! 
 

 

 
Spis treści 
 
LISTONOSZCCCCCC.CCCC..CCCCC..s.3 
 
SESJACCCCCCC....CCCCCCCCCC...s.4 
- Uchwały XXIV Sesji Rady Gminy 
- Strażacy na Sesji 
- Strefa Aktywności Gospodarczej 
- Nowy przewodniczący SP ZOZ 
- Komisje stałe Rady Gminy Tworóg 
 
 
GMINA POD LUPĄCCCCCCCCCCCCC..s.6 
- Wspomnienia z papierni 
 
 
KULTURALNIECCCCCCCCCCCCCCCs.7 
- Być kobietą, być kobietąC 
- Gminne Przedszkole w Boruszowicach 
- Informacje kulturalne 
 
 
NA BIEŻĄCOCCCCCCCCCC...CCC......s.10 
- Plan Odnowy Miejscowości Koty 
- Informacje urzędowe 
 
SPORTCCCCCCCCCCCCC.CCCCCs.12 
- OLIMPIA Boruszowice 
- Pierwszy bramkarz SPARTY 
 

 
www.twgkurier.pl 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Damian Potempa – Redaktor sportowy 

Marcin Musioł – Dziennikarz terenowy / Fotoreporter 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Aleksandra Gołkowska, Małgorzata Nowicka 

Wydawca 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  tel. (32) 285 74 92 
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LISTONOSZ 
KURIER 

W ciągu pierwszego miesiąca od „premiery” 
TWG Kuriera do redakcji spłynęły głównie zapytania 
dotyczące formy i celów gazety. Serdecznie 
dziękujemy za Wasze zainteresowanie!  
 
JAK CZĘSTO BĘDZIE SIĘ UKAZYWAŁ 
TWG KURIER? 

Nasza gazeta będzie ukazywała się w każdy 
drugi piątek miesiąca. Jest to ściśle związane 
z terminami sesji Rady Gminy Tworóg, które na ogół 
odbywają się pod koniec każdego miesiąca. Chcemy 
aby nasi czytelnicy otrzymywali aktualne i rzetelne 
informacje na temat decyzji, które podejmuje Rada. 
 
CZY KURIER BĘDZIE WYDAWANY  
W KOLORZE TAK JAK INTERNETOWE 
WYDANIE GAZETY? 

Kolorowy druk wiąże się z dość wysoką ceną. 
Jeden egzemplarz z kolorową okładką kosztowałby 
średnio około 2 zł. Nie chcemy narażać czytelników 
na zbyt wysokie koszty. Najciekawsze zdjęcia 
będziemy umieszczać w kolorze na naszej stronie 
www.twgkurier.pl. 
 
DLACZEGO PISZECIE TYLKO  
O TWOROGU?  

TWG Kurier to gazeta gminna, nie chcemy 
pominąć żadnej miejscowości. Pierwszy numer 
opisywał głównie Tworóg jako „serce” gminy. Kolejne 
numery przybliżą państwu sołectwa gminy.  
W numerze 2 przedstawiamy Boruszowice. Następne  
w kolejności to: Brynek, Koty, Mikołeska, Nowa Wieś, 
Połomia, Świniowice, Wojska. 
 
 

SPRÓBUJCIE PORUSZAĆ SPRAWY 
ZWYKŁYCH MIESZKAŃCÓW. 

Gmina Tworóg liczy 8 000 mieszkańców, 
chcielibyśmy poruszyć tematy, które zainteresują 
każdego z nich. Niezbędna jest jednak w tym celu 
współpraca z samymi mieszkańcami. Prosimy więc 
o zwracanie się z konkretnymi propozycjami  
i problemami. 

--- 
 

BIEDRONKOWE PLOTKI 
Uprzejmie informuję, że nie wydano żadnej 

decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie jakiegokolwiek marketu  
na terenie Gminy Tworóg. W związku z powyższym 
dementuję pogłoski na temat rzekomej budowy 
tego typu inwestycji. 

Z poważaniem  
Eugeniusz Gwóźdź 

--- 
 

KLUB HOBBYSTY 
Henio majsterkuje. Zosia zbiera kapsle. 
Franek kombinujeF Każdy coś robi. 
Co robisz Ty?  

Już w następnym numerze TWG Kuriera rusza 
stała rubryka poświęcona zainteresowaniom i pasjom 
mieszkańców Gminy. Chcemy by klub hobbysty 
pozwolił podzielić się pasjonatom swoimi 
osiągnięciami czy pochwalić się kolekcjami. Mamy 
nadzieję, że osoby które ciągle szukają swojego 
„konika” znajdą coś dla siebie. Jeśli 
chciałabyś/chciałbyś zarazić kogoś swoim 
zamiłowaniem, napisz do nas. 

60 lat temu - 27 marca 1968 roku  
Państwo Maria i Wilhelm Kwaśniokowie zawarli 
związek małżeński. Z okazji diamentowych godów 
składamy Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia spokoju, pomyślności i zdrowia  
na dalsze lata wspólnego życia. 
 
„Miłość powiększa i upiększa rzeczy, daje im 
oddech nieprzemijalności.” 

Paul Bertholdhy 

Napisz do nas: twgkurier@poczta.fm 

TWG 
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SESJA 
KURIER 
TWG 

UCHWAŁY XXIV SESJI RADY 
GMINY TWORÓG 
 

W dniu 31 marca 2008r. odbyła się XXIV sesja 
Rady Gminy. 
Rada Gminy podjęła następujące uchwały: 
� XXIV//223/2008 w sprawie zatwierdzenia Statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tworogu. 

� XXIV/224/2008 w sprawie zatwierdzenia Statutu 
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych  
w Tworogu. 

� XXIV/225/2008 w sprawie utworzenia na terenie 
Powiatu Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. 

� XXIV/226/2008 w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Dofinansowania Przedsięwzięć Proekologicznych 
ze Środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

� XXIV/227/2008 w sprawie zmiany uchwały nr 
VIII/54/2007 z dnia 2 kwietnia 2007 roku dotyczącej 
zmiany składu Rady Społecznej SP ZOZ  
w Tworogu. 

� XXIV/228/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy 
położonej w Nowej Wsi Tworoskiej. 

� XXIV/229/2008, XXIV/230/2008, XXIV/231/2008  
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008 
 

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć  
w Biuletynie Informacji Publicznej  
 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
 
 

STRAŻACY NA SESJI 
 

Na sesji Komisja Budżetowa przedstawiła 
negatywną opinię do projektu uchwały w sprawie 
zmiany w budżecie Gminy, który zakładał 
przeznaczenie 7 850 zł na zakup węża 
hydraulicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu. Komisja złożyła wniosek o sprawdzenie 
zasadności zakupu węża dla OSP w terminie do 
następnego posiedzenia Komisji. Wąż hydrauliczny 
to element zestawu ratownictwa używanego przy 
wypadkach drogowych. 
 

Na sesję przybyli strażacy, którzy nie zgadzają 
się z decyzją Komisji. Zastępca Naczelnika OSP 
Tworóg Wojtek Poloczek twierdzi, że kwotę 
potrzebną do zakupu strażacy zadysponowali  
ze środków przeznaczonych na wydatki OSP 

(między innymi 3 200 zł przeznaczone na zakup 
mundurów bojowych, 2 000 zł przeznaczone  
na remont dachu), a zamówienie zostało już złożone. 

 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetowej 

Adam Lachowicz prosił jednak o argumentację 
potrzeby zakupu sprzętu na kwietniowym 
posiedzeniu Komisji, na którym strażacy mieliby 
przedstawić dane dotyczące już posiadanego sprzętu 
oraz ilości akcji ratownictwa drogowego, w których 
OSP Tworóg wzięła do tej pory udział.  

 
Radni przegłosowali wniosek Komisji 

przesuwając podjecie decyzji o zakupie węża  
na następną sesję. Pragną zapoznać się  
z zapotrzebowaniem OSP na tego typu sprzęt oraz 
ofertami cenowymi różnych producentów i firm 
handlujących sprzętem ratowniczym. 

 
Dyskusję podsumowała Przewodnicząca Rady 

Gminy, Maria Łukoszek informując przybyłych 
strażaków, że ostateczną decyzję o zmianach  
w budżecie podejmuje Rada Gminy i nie powinni byli 
zamawiać sprzętu bez decyzji w postaci uchwały 
Rady. 
 

STREFA AKTYWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ 
 

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę  
w sprawie utworzenia na terenie Powiatu 
Tarnogórskiego Międzygminnej Strefy 
Aktywności Gospodarczej. Czym jest Strefa? 
Jakie korzyści płyną z jej powstania? 

 
Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej 

to porozumienie pomiędzy gminami Powiatu 
Tarnogórskiego, które ma na celu zaktywizowanie 
gospodarcze terenów wskazanych przez Partnerów. 
Zaktywizowanie ma polegać na zwiększeniu napływu 
inwestycji do Powiatu Tarnogórskiego, a co za tym 
idzie na zmniejszeniu bezrobocia i stworzeniu 
nowych miejsc pracy oraz nowych rodzajów 
działalności gospodarczej. 
Dzięki powstaniu Strefy nasza Gmina będzie mogła 
wraz ze Starostwem Powiatowym złożyć wniosek  
o środki unijne na budowę i modernizację dróg.  
Po stronie Powiatu będzie to ul. Świniowicka,  
a po stronie Gminy - ulica Polna. - W okresie 
programowania w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego przeznaczono niewiele środków na 
rozbudowę i modernizację dróg. Wspólny wniosek 
daje nam większe szanse na pozyskanie pieniędzy 
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- tłumaczy Wójt Gminy Tworóg. 
 

Obie drogi stanowią dojazd do nowoutworzonej 
Strefy, w której znajduje się między innymi firma  
ATS Sp. z o.o. dająca zatrudnienie mieszkańcom 
Gminy.   ATS zajmuje się wykonawstwem na rynek 
polski i niemiecki konstrukcji spawanych, części  
do maszyn drogowych i hutniczych oraz elementów 
kompresorów ze stali i aluminium. 

 
NOWY PRZEWODNICZĄCY 
RADY SPOŁECZNEJ SP ZOZ 
 

Rada Gminy uchwałą nr XXIV/227/2008 powołała 
na stanowisko Przewodniczącego Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Zastępcę Wójta Gminy Tworóg, Teodora 
Dramskiego. Do tej pory funkcję tą sprawował Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź. Zmiana ta wynika  
z podziału kompetencji między Wójtami. Zastępca 
odpowiada za nadzór nad SP ZOZ. Zajmuje się on 
również sprawami Gminnego Ośrodka Kultury oraz 
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

 
KOMISJE STAŁE RADY GMINY 
 

Aby prace Rady Gminy mogły przebiegać 
sprawnie Rada powołuje komisje stałe, które 
debatują w okresie międzysesyjnym nad 
rozwiązaniem konkretnych wniosków i problemów 
skierowanych przez mieszkańców Gminy oraz przez 
jednostki organizacyjne. Komisje opiniują również 
projekty uchwał, które Rada Gminy ma podjąć  
na sesji.  
 

Przedstawiamy Państwu niektóre zagadnienia, 
którymi zajmują się poszczególne komisje oraz 
składy poszczególnych Komisji Rady Gminy Tworóg: 
 
KOMISJA REWIZYJNA 

Zajmuje się kontrolą działalności Wójta  
i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. 
Występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie bądź 
nieudzielenie absolutorium Wójtowi. Opiniuje 
wykonanie budżetu za dany rok. SKŁAD: 
1. Lachowicz Adam - Przewodniczący 
2. Krok Piotr 
3. Pilarski Ryszard  
4. Sus Lucjan 
5. Hatlapa Bernard 
 
KOMISJA BUDŻETOWA  

Wydaje opinie do propozycji rozstrzygnięć 
finansowych, opiniuje projekty uchwał zawiązanych  
z zobowiązaniami finansowymi Gminy. SKŁAD: 
 

 
1. Wieder Klaudiusz - Przewodniczący 
2. Jonecko Irena 
3. Krok Piotr 
4. Lachowicz Adam  
5. Szotek Grzegorz  

 
KOMISJA KOMUNALNA  

Komisja ta opiniuje wnioski o przydziale lokali 
mieszkaniowych stanowiących własność Gminy. 
Dokonuje przeglądów stanu utrzymania czystości 
dróg i chodników, przystanków komunikacji oraz 
zieleni w Gminie. SKŁAD: 
1. Profus Waldemar - Przewodniczący 
2. Chmiel Henryk  
3. Czaja Tomasz 
4. Szotek Grzegorz 
5. Hatlapa Bernard  

 
KOMISJA ROZWOJU, INWENTARYZACJI  
I ROLNICTWA  
Komisja ta odpowiada między innymi za działania 
planistyczne (zagospodarowanie miejscowe).  
Komisja opiniuje opracowania z zakresu planowania 
przestrzennego, a także opiniuje plany inwestycji. 
Komisja rozwoju omawia również sprawy związane  
z rolnictwem. SKŁAD: 
1. Krok Piotr - Przewodniczący 
2. Lachowicz Adam 
3. Sus Lucjan 
4. Zawiślok Urszula 
5. Ziob Łukasz  
 
KOMISJA STATUTOWA I WPISU DO GMINNEJ 
KSIĘGI ZASŁUG  

Zadaniem tej komisji jest opiniowanie projektów 
uchwał w sprawach zatwierdzenia Statutu Gminy 
oraz statutów jednostek organizacyjnych Gminy. 
Komisja zajmuje się również rozpatrywaniem 
wniosków w sprawie wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług. SKŁAD: 
1. Pilarski Ryszard - Przewodniczący 
2. Chmiel Henryk  
3. Łukoszek Maria 
4. Szotek Grzegorz  
5. Zawiślok Urszula 
 
KOMISJA D/S SPOŁECZNYCH  

Sprawy społeczne, którymi zajmuje się Komisja 
obejmują pomoc społeczną Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, politykę Gminy w zakresie 
edukacji, działalność kulturalną Gminnego Ośrodka 
Kultury jak również organizację kulturalnych imprez 
lokalnych. SKŁAD: 
1. Cieśla-Gudowicz Aniela - Przewodnicząca 
2. Jonecko Irena  
3. Czaja Tomasz 
4. Wieder Klaudiusz  
5. Ziob Łukasz 

Opracowała Agata Ziaja 
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GMINA POD LUPĄ 
KURIER 
TWG 

WSPOMNIENIA Z PAPIERNI 
 

Wszyscy wiemy gdzie leżą Boruszowice. Mała 
miejscowość przy drodze do Tarnowskich Gór.  
Nie interesuje mnie jednak położenie, a to z czego ta 
miejscowość kiedyś słynęła. Mam na myśli starą, 
boruszowicką papiernię.  

 
Mała retrospekcja. Firma Lignose AG  

na przełomie XIX I XX wieku wybudowała  
w Boruszowicach fabrykę prochu. Firma 
przekształciła się w niezależną od Niemiec Polską 
Spółkę Akcyjną Lignoza zajmującą się produkcją 
materiałów wybuchowych wykorzystywanych  
w kopalniach. W 1924 roku fabrykę zamknięto,  
a w rok później otwarto Centralę Ratownictwa 
Górniczego. Centralę jednak przeniesiono do kopalni 
„Barbara“ pod Mikołowem i boruszowickie tereny 
znowu opustoszały. W 1929 roku otwarto  
na terenach zakładu fabrykę papieru z nowoczesnym 
austriackim sprzętem do produkcji najwyższej jakości 
wyrobów papierniczych. W czasach wojny i wielkiego 
kryzysu papiernia cieszyła się powodzeniem  
co pozwoliło jej przetrwać najtrudniejsze lata. 
Podczas II wojny światowej przeszła w niemieckie 
ręce, żeby po wojnie znowu mogła funkcjonować 
jako polska fabryka. 
 

Papiernia dawała zatrudnienie wielu 
mieszkańcom Boruszowic. W latach 60 w fabryce 
pracowało 350 osób! Niestety wraz z przemianami 
społeczno-gospodarczymi papiernia zaczęła 
podupadać i przynosić straty. W 1993 została 
zamknięta. Do 1998 roku zakłady dzierżawiła spółka 
pracownicza PPHU CARTEX, a od 1998 
właścicielem spółki stał się holding DOMATOR S.A. 

Na samym początku i przez długie lata 
w fabryce produkowano wysokiej jakości papier. 
Teraz zakład produkuje tekturę falistą. Dlaczego? 
Pewnie dlatego, że konkurencja wzrasta a maszyny 
stosowane w papierni są już zabytkowe. Może  
to wina kapitalizacji? A może nieudolnego 
zarządzania fabryką? 
 

Obecnie fabryka prezentuje się niezbyt kolorowo. 
Powybijane szyby, rozsypujace się nieużywane 
budynkiC Z frontu kuty płot, z każdej innej strony  
nie ma nawet śladu ogrodzenia.  
 

Obojętnie jakie były tego przyczyny, miło 
popatrzeć na te przedwojenne budynki. Patrząc  
na to miejsce wydaje mi się, że czas zatrzymał się 
tam wiele lat temu. I nawet w tej kompletnej ruinie 
można dostrzec dawną potęgę papierni... 

 
Marcin Musioł 

 

Foto. Papiernia dzisiaj. 

Foto. Czy obiekt musiał zostać doprowadzony do tego stanu? 
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KULTURALNIE 
KURIER 
TWG 

BYĆ KOBIETĄ, BYĆ 
KOBIETĄF 
 

W piątek, 28 marca w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu odbyło się spotkanie  
z okazji Dnia Kobiet. Zaproszone były wszystkie 
mieszkanki gminy Tworóg. I te duże, i te małe. 
Na wszystkie czekały niespodzianki, kawa  
i ciastka.  
 

Życzę wam wszelkiej pomyślności i udanej 
zabawy na dzisiejszym spotkaniu. 
Na początku spotkania życzył Paniom Wójt Gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź. 
 

Słodkości i kawę ufundowały lokalne firmy:  
Kawiarnia „Stylowa” z Tworoga, Małgorzata 
Szyguła ze Świniowic, firma „Dżelfa” s.c. 
Rosenbaum-Opara z Hanuska oraz LK- MAIK  
z Tarnowskich Gór.  
 

Trzy skarbonki czekały na wsparcie dla 
młodego mieszkańca naszej gminy - Kamila Moc. 
Zebrano ok. 500 zł. 
 

Edukacyjne Centrum Ubioru i Rzemiosła  
z Tarnowskich Gór zaprezentowało uszyte przez 
siebie stroje. Pokaz mody podzielono na cztery 
części odpowiadające czterem twarzom 
nowoczesnej damy: 
� Kobieta o poranku jest jak świeża bryza. Lubi 

róż, fiolet, kolor żółty i zielony, wkłada 
spodnie a’la Alladyn i zwiewne sukienki. 

� Kobieta Anioł to niebiańska istota 
przechadzająca się po ziemi w beżach, ecri  
i błękicie. Jest kusząco delikatna  i bardzo 
tajemnicza. 

 

� Kobieta pracująca nosi wygodne stroje, ale nie 
zapomina jak cenną bronią jest jej kobiecość.  

� Kobieta Wamp budzi się nocą. Jest 
elektryzująca, działa na zmysły i intryguje. 

 
Prócz wystawy fotograficznej, Anna Paras 

przygotowała dla gości niespodziankę w postaci sesji 
zdjęciowej. Zainteresowane Panie mogły, oczywiście 
w promocyjnej cenie, skorzystać z przygotowanego 
„kącika” fotograficznego i wykonać na miejscu kilka 
zdjęć.  
 

Zakład Fryzjerski „LORENC” przygotował 
prezentację fryzur. Modelki wyszły z pokazu  
z nowymi fryzurami i uśmiechem na twarzy. 

Foto. Po wybiegu prezentowały się modelki we własnoręcznie 
wykonanych strojach. 

Pracownik Zakładu Fryzjerskiego, Marcin Stiler 
poleca: 
- Z kolorów w tym sezonie będą modne czerwień  
i miedź. Fryzury powinny być mocno wycieniowane 
i poszarpane. 
 

Uczestniczki spotkania wzięły udział  
w losowaniu niespodzianek!  

 
Można było wylosować kalendarze 

dostarczone przez GOK, kosmetyki firmy AVON  
i FABERLIC, sesję zdjęciową w „FOTO KOWOLL”, 
bony na zakupy w sklepie „Lamus” oraz wizytę  
w Zakładzie Fryzjerskim „LORENC”. 

 
Grażyna Chmiel 

Foto. Marcin Stiler poleca poszarpane fryzury. 



 8 
 

TWG KURIER - KULTURALNIE 

Od 2000r. istnieje Teatr Przedszkolny. 
Organizuje on przedstawienia, aranżacje, znanych 
bajek, baśni: Królewna Śnieżka, Kot w butach, 
Szczęśliwa Siostra, Żywa woda, a także widowisk: 
jasełka, widowisko cyrkowe. Zawierają one programy 
taneczne, tańce regionalne (posiadamy stroje 
śląskie), bierzemy udział w akcjach charytatywnych  
z występami muzyczno-tanecznymi. 

 
Ostatnim sukcesem teatralnym był gościnny 

występ w przedszkolu „Bajka” w Radzionkowie,  
na zaproszenie Gminy Radzionków. 

 
Przedszkolaki biorą udział w konkursach 

plastycznych, gdzie niejednokrotnie zdobywają 
nagrody główne („Najpiękniejsza szopka 
bożonarodzeniowa”- konkurs org. Przez Muzeum 
tarnogórskie, Najpiękniejsza palma, Kartka 
wielkanocna). 

 
Poznajemy też małą ojczyznę poprzez wycieczki 

do Muzeum Chleba, zamków w Koszęcinie, kopalni 
Czarnego Pstrąga, Palmiarnia, ZOO w Chorzowie. 

 
Dzieci biorą udział w życiu kulturalnym poprzez 

liczne i częste wyjazdy do Teatru Rozrywki  
w Chorzowie, Opery w Bytomiu, obcują z przyrodą 
poprzez wycieczki rowerowe (ogród botaniczny  
w Brynku, rezerwat dębów w Boruszowicach), liczne 
wycieczki i spacery oraz  udział w imprezach 
plenerowych. 

 
Oprac. Aleksandra Gołkowska, Małgorzata Nowicka 

 

GMINNE PRZEDSZKOLE  
W BORUSZOWICACH 
 

Nasze przedszkole jest placówką o charakterze 
plastycznym, otwartą na potrzeby dzieci i rodziców, 
promującą działania twórcze.  
 

Nasze hasło to: 
Sztuka jest środkiem wychowania, ponieważ 
kształtuje postawy człowieka, ale również jest 
środkiem nauczania, ponieważ wzbogaca zasób 
wiedzy i mechanizmy poznawcze. 
 

Dotychczasowi Dyrektorzy placówki: 
� Róża Nalewajko 
� Zofia Ciba 
� Mgr Stefania Olczyk 

 
Obecni nauczyciele:  

� mgr Jadwiga Mszyca 
� mgr Dorota Stokłosa. 

 
NASZA MISJA 

W naszym przedszkolu dziecko:  
� rozwija wszelkie zdolności, dzięki którym 

będzie kształtowało ono swoją osobowość  
i tym samym zwiększy swoją szansę 
powodzenia w szkole i w życiu. 

� znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,  
� rozwija aktywność twórczą,  
� zdobywa wiedzę i umiejętności, dzięki 

aktywnym metodom pracy z własnej inicjatywy 
szuka kontaktu ze sztuką, 

� realizuje dziecięce marzenia poprzez różne 
formy ekspresji plastycznej,  

� poznaje swoje prawa,  
� obcuje ze sztuką.  
 

Promujemy takie wartości jak: piękno, ład  
i estetyka, pomysłowość, samodzielność, 
wyobraźnię, wrażliwość, przyjemność, umiejętność 
radzenia sobie w trudnych sytuacjach, satysfakcję. 

 
CELE PRZEDSZKOLA PLASTYCZNEGO 

Rozwija postawy twórcze dziecka poprzez 
stosowanie aktywnych metod, tworzenia warunków 
umożliwia indywidualny rozwój dziecka dostosowany 
do jego postaw i możliwości, a także sfery 
najbliższego rozwoju. Uświadamianie dziecku jego 
praw, aktywizowanie rodziców do udziału w życiu 
przedszkola.  

Cele te realizujemy poprzez: 
� organizowanie zajęć wyzwalających 

samodzielność i aktywność dziecka,  
� tworzenie sytuacji sprzyjających 

bezpośredniemu wielozmysłowemu obcowaniu 
ze sztuką,  

� udział w konkursach plastycznych,  
� zachęcanie rodziców do działań na rzecz 

przedszkola. 

TWORÓG: DNI OTWARTE  
W PRZEDSZKOLU 

Gminne Przedszkole w Tworogu 18 kwietnia 
o godz. 10.00 zaprasza na Dni Otwarte. 
Scenariusz spotkania przewiduje oprowadzenie 
gości po palcówce, część artystyczną, a także 
zapisy przyszłych przedszkolaków.  
 

Foto. Mali cyrkowcy. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

INFORMACJE BIEŻĄCE  
Z SP W BORUSZOWICACH 
- Nauczyciele ze szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach napisali 3 innowacje 
pedagogiczne, które zostaną złożone  
do Kuratorium: 
Taniec ludowy to dobra zabawa.  
Co nas łączy, a co dzieli. Elementy kultury polskiej  
i niemieckiej, ze wskazaniem podobieństw  
i kontrastów. 
Po zielonych ścieżkach. 
 
WYDARZYŁO SIĘ 
14.03 - w Szkole Podstawowe w Boruszowicach 
odbyło się spotkanie z trenerką Polskiej Akcji 
Humanitarnej. Uczniowie klas 4-6 zapoznali się  
z prawami konsumenta  oraz ze znaczeniem 
podstawowej terminologią dotyczącą tego tematu. 
Spotkanie odbyło się w formie warsztatów. 
 
30.03 - wyjazd zainteresowanych uczniów klas 
starszych na Dni Otwarte w Teatrze Rozrywki  
w Chorzowie. 
 
PRZED NAMI 
14.04 - Międzyszkolny Konkurs Baśni Braci Grimm 
 
18.04 - wyjazd dzieci w ramach zajęć 
pozalekcyjnych organizowanych w ramach projektu 
Przyjazna Szkoła do Organizacji Pozarządowej 
(nasi uczniowie spotkają się z rówieśnikami 
należącymi do harcerstwa i wspólnie spędzą czas 
na dzieleniu się swoimi zainteresowaniami  
i zabawie  
 
25.04 - Wyjazd zespołu teatralnego na Festiwal 
Ekspresji Dziecięcej w Katowicach na którym 
zaprezentują przedstawieni „W poszukiwaniu 
Dobra” oraz wezmą udział w warsztatach. 
 

INFORMACJE BIEŻĄCE  
Z SP W TWOROGU 
 
PRZEGLĄD FILMÓW „WŚRÓD MCHÓW  
I PAPROCI”  

W Szkole Podstawowej w Tworogu w dniach 
22- 23 kwietnia przy współpracy z Nadleśnictwem 
w Brynku odbędzie się piata edycja 
Międzygminnego Przeglądu Filmów Ekologicznych. 
Tematyką będzie dotyczyć zwierząt i roślin 
naszych lasów. Motywem przewodnim spotkań jest 
bogactwo runa leśnego.  
 

W ramach przeglądu ogłoszono 3 konkursy: 
� plastyczny „Rośliny i zwierzęta leśnego 

runa”, 
� fotograficzny  „Podglądamy i poznajemy 

leśne runo”, 
� projekt etykiety soku, dżemu, herbaty  

z owoców runa. 
 
ZIELONA SZKOŁA 

18 kwietnia uczniowie klas III Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wyjeżdżają wraz  
z wychowawczyniami, Brygida Samol i Dorotą 
Taiber do Jastrzębiej Góry na „zieloną szkołę”. 
Prócz zajęć lekcyjnych przewidziane są wycieczki 
m.in. do Gdańska, Gdyni, Sopotu i Władysławowa. 
Dwutygodniowy pobyt nad morzem będzie pełen 
atrakcji. Będą dyskoteki dla dzieci, ogniska  
z pieczeniem kiełbasek i spacery brzegiem morza. 

KONCERT PASYJNY 
W Niedzielę Palmową w Tworogu odbył się 

koncert pasyjny. Dzięki współpracy Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz księdza proboszcza naszej 
parafii wystąpił  Akademicki Zespół Muzyczny 
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.  

Zespół istnieje od1996 roku. Od tego czasu był 
wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. AZM 
odwiedził kilkanaście krajów europejskich.  

WYNIKI KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO  
W BRYNKU 
Grupa najmłodsza (klasy I-III): 
I miejsce:  Nikola Smus  (SP nr 3 w Tarnowskich 
Górach) oraz Daria Bal (SP w Tworogu) 
Grupa młodsza (klasy IV-VI): 
I miejsce: nie przyznano 
Grupa najstarsza (gimnazjaliści): 
I miejsce Mateusz Tarnaski (Salezjański Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach) 

PALMY NAGRODZONE 
13 marca GOK przyznał nagrody  

w międzyszkolnym konkursie na Palmę 
Wielkanocną. Konkurs obejmował trzy kategorie 
wiekowe. 
- W pierwszej kategorii wiekowej (dzieci 
przedszkolne) pierwsze miejsce zdobył Tomek 
Kańdzia. 
- W drugiej kategorii wiekowej (klasy I- III) pierwsze 
miejsce zdobyli egzekwio Rafał Wrzeciono  
i Justyna Dylong. 
- W trzeciej kategorii wiekowej ( klasy IV- VI)  
pierwsze miejsce zdobył Kamil Haręźlak. 
 
Jury wyróżniło również prace zbiorowe Szkoły 
Podstawowej w Tworogu i  świetlicy  
w Boruszowicach.  
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

 PLAN ODNOWY 
MIEJSCOWOŚCI KOTY 
 

Aby pozyskać środki unijne z funduszu PROW  
w celu dokonania inwestycji w Kotach niezbędne jest 
stworzenie Planu Odnowy Miejscowości Koty.  

 
W poniedziałek 1 kwietnia w Kotach odbyło się 

spotkanie, w którym udział wzięli pracownicy Urzędu 
Gminy, pracownik Agencji Wspierania Inicjatyw 
Lokalnych oraz mieszkańcy. Chociaż zebranie 
odbyło się w prima aprilis, przybyli podeszli bardzo 
poważnie do dyskusji na temat odnowy wsi. 

 
 Spotkanie to było bardzo udane. Uwagi 

mieszkańców były niezwykle cenne i skupiły się  
na istotnych sprawach dotyczących rozwoju wsi - 
mówi Eugeniusz Gwóźdź Wójt Gminy Tworóg. 

 
Uczestnicy dyskutowali nad mocnymi i słabym 

stronami miejscowości. Okazało się, że mieszkańcy 
są przede wszystkim dumni z atrakcyjnego położenia 
wsi-  bliskości malowniczych terenów przyrodniczych. 
Mogą pochwalić się również wysokim poziomem 
zwodociągowania, dobrze rozwiniętą siecią 
telekomunikacyjną oraz brakiem przemysłu 
szkodliwego dla środowiska. Dodatkowym walorem 
jest bliskie położenie Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, dla którego Koty mogą być 
atrakcyjną odskocznią w świat ekologii i natury. Taki 
stan rzeczy daje duże możliwości rozwoju 
agroturystyki, a także budownictwa przeznaczonego 
na domy jednorodzinne oraz rozwoju nowoczesnego 
rolnictwa ekologicznego. By wykorzystać te szanse 
trzeba się jednak uporać z problemami, a zwłaszcza 
ze złą jakością dróg lokalnych i chodników, 
niekompletną infrastrukturą sanitarną oraz złym 
stanem infrastruktury edukacyjnej. Brakuje również 
oferty dla młodzieży i dorosłych w sferze możliwości 
spędzania wolnego czasu. 

 
Dlatego inwestycje planowane na lata 2008- 2017 

to : 
� dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej 
� remont przedszkola 
� budowa dróg 
� budowa chodników wraz z ciągiem rowerowo-

pieszym 
� rozbudowa i modernizacja zaplecza 

rekreacyjno-sportowego 

 

Trudno oceniać czy założenia planu są ambitne 
czy też nie. Z pewnością pochłoną jednak ogromne 
nakłady finansowe. Miejmy nadzieję, że Fundusz nie 
potraktuje sprawy jako primaaprilisowy żart i przyzna 
Kotom pieniądze. W końcu wszystkim powinno 
zależeć na stworzeniu nowoczesnej i bezpiecznej 
miejscowości. 

Agata Ziaja 

LETNIE PRZEDSZKOLE 
Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych informuje, że w lipcu 
dyżurującym przedszkolem będzie 
przedszkole w Tworogu. Mieszkańcy 
wszystkich miejscowości Gminy Tworóg mogą 
zapisać swoje dzieci do dyżurującego 
przedszkola: 

Gminne Przedszkole w Tworogu 
Ul. Słowackiego 16 
Tel. 032/ 285 73 51 

Dyrektor: mgr Irena Mrówka 
 

GALERIA WÓJTOWSKA 
Zwracamy się z prośbą o pomoc  

w kompletowaniu galerii zdjęć Wójtów naszej 
Gminy. 
Jeśli posiadasz jakiekolwiek zdjęcie podanych 
niżej osób zgłoś się koniecznie !!! 
 
STANISŁAW KUBIK (Wójt 1945- 1946) 
GROCHULSKI (Wójt 1946- 1947)- nie znane 
również imię 
WILHELM SZMYREK (Wójt 1948- 1950) 
JAN KAFFKA (Wójt 1950-1952) 
JÓZEF PROMNIK (Przewodniczący 1955- 1968) 
 
Twoja pomoc to twój wkład w proces 
poznawania i utrwalania historii naszej Gminy 
!!! 
Informacje, zdjęcia i uwagi dotyczące 
ewentualnych nieścisłości historycznych prosimy 
kierować do sekretariatu Urzędu Gminy  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 
do 15:30. (Tel. 032 285 74 93) 
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ŚWIADCZENIA RODZINNE: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

informuje, że świadczenia rodzinne przyznawane 
są na okres zasiłkowy – od 1 września do 31 
sierpnia następnego roku.  
Kryteria dochodowe dla osób i rodzin ubiegających 
się o świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne: 
− 504 zł (netto) na osobę w rodzinie 

− 583 zł (netto) na osobę w rodzinie z dzieckiem 
niepełnosprawnym 

 
Świadczeniami rodzinnymi są: 
⇒ zasiłki rodzinne 
⇒ dodatki do zasiłku rodzinnego, z tytułu: 

− urodzenie dziecka  

− opieka nad dzieckiem w okresie korzystania  
z urlopu wychowawczego  

− samotne wychowywanie dziecka  

− kształcenie i wychowywanie dziecka 
niepełnosprawnego do 5 roku życia  

− kształcenie i wychowywanie dziecka 
niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia  

− rozpoczęcia roku szkolnego  

− pokrycie wydatków związanych z dojazdem 
dziecka do szkoły  

− wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej  

⇒ świadczenia pielęgnacyjne  
⇒ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia 

dziecka  
⇒  zasiłki pielęgnacyjne  

⇒ Zaliczki alimentacyjne (świadczenia dla dzieci, 
które mają zasądzone alimenty i tych alimentów 
nie otrzymują) 
Bliższe informacje: GMI��Y OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZ�EJ W TWOROGU 

42-690 TWORÓG 
UL. ZAMKOWA 16 

Tel: 032/284-68-57 fax: 032/284-68-57 
Kierownik GOPS - tel.: 032/285-74-14 wew. 20, 
Pracownik socjalny - tel. 032/285-74-14 wew. 35 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne) -tel.: 
032/285-74-14 wew. 21 

 

FORUM 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

17 marca w Hotelu- Restauracji „ADLER” 
odbyło się II Forum Przedsiębiorczości Gminy 
Tworóg, w którym uczestniczyło 50 
przedsiębiorców z terenów Gminy.  Uczestnicy 
wysłuchali oferty dotyczącej bezpłatnych usług 
informacyjnych ARL AGROTUR S.A., a także 
oferty Banku Spółdzielczego w Tworogu  
w zakresie pomocy przy finansowaniu inwestycji. 
 

PUCHAR DLA RADNYCH  
W dniach 8 – 9 marca drużyna naszej Rady 

w składzie: 
� Eugeniusz Gwóźdź 
� Henryk Chmiel 
� Adam Chmiel 
� Tomasz Czaja 
� Adam Lachowicz 
� Janusz Kaszuba 
� Klaudiusz Wieder 
� Łukasz Ziob 

 
Walczyła o puchar Mistrzostw Śląska 

Radnych w Halowej Piłce Nożnej. Organizatorem 
Mistrzostw było Starostwo Powiatowe. Impreza 
odbyła się pod patronatem Marszałka 
Województwa Śląskiego.  
 

Nasza drużyna zdobyła III miejsce.  
 

Składamy gratulację i życzymy kolejnych 
sukcesów- nie tylko sportowych.. 
 

ZAJĘCIA STAŁE W GOK-U 
We wtorki i piątki od 15. 30- 17.00 w Sali 

GOK-u odbywają się spotkania i próby zespołu 
wokalno-tanecznego dla uczniów klas I-III i IV-VI.  

 
Zapisy przyjmowane są podczas zajęć. 

Wszystkie dzieci zapraszamy!!!!!  
 

Również we wtorki i piątki zapraszamy 
uczniów klas gimnazjalnych i szkół średnich. 
Spotkania zespołu tańca nowoczesnego trwają 
od 17.00 do 18.30 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ZBIÓRKA BATERII 
ZUK Sp. z o.o. informuje, że podczas wywozu 

odpadów stałych jak i selektywnych będzie 
prowadzona zbiórka baterii. Zużyte popularne 
„paluszki”, baterie płaskie,  zegarkowe, z urządzeń 
elektronicznych, oraz akumulatorki o małych 
gabarytach np. z telefonów komórkowych można 
zostawić w woreczku przy kuble bądź przy dużych 
workach do segregacji odpadów. 
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SPORT 
KURIER 
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LKS OLIMPIA BORUSZOWICE 
 

Z początkiem lutego przygotowania do rundy 
wiosennej rozpoczęła drużyna LKS Olimpia 
Boruszowice. Klub na dzień dzisiejszy zrzesza około 
30 członków, prowadzone są zajęcia z zawodnikami 
w różnych grupach wiekowych. Niestety z przyczyn 
kadrowych z rozgrywek wycofana została drużyna 
juniorów, której część zawodników zasili kadrę 
seniorów występujących w bytomskiej klasie B. 
Olimpia zajmuje w niej 13 miejsce z 8 punktami  
na koncie.  

 
Na początku lutego członkowie Klubu wybrali 

nowe władze klubu. W skład zarządu weszli: Piotr 
Paruzel – Prezes, Łukasz Ziob – Wiceprezes, 
Wojciech Mazur – Skarbnik, Piotr Wolf – Dyrektor ds. 
marketingu, Łukasz Hatlapa – Sekretarz. W skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Paweł Czierpka, Marcin 
Nitka oraz Michał Ziob. Trenerem drużyny seniorów 
jest Janusz Łuczak.  

 
Zawodnicy Olimpii trenują dwa razy w tygodniu, 

tj. we wtorki i w piątki o 17.00. Zajęcia dla młodzieży 
w wieku trampkarskim rozpoczną się w połowie 
kwietnia. Jednocześnie prowadzone są prace 
remontowo budowlane w siedzibie klubu, pod 
kierunkiem niezastąpionego Prezesa Piotra Paruzel 
powstaje nowa łaźnia oraz poprawiana jest 
funkcjonalność pozostałych pomieszczeń 
wchodzących w skład budynku.  

 
Więcej informacji o klubie uzyskać można  

na nieoficjalnej stronie internetowej Klubu pod 
adresem www.lksolimpia.ovh.org  

 
Opracował ŁZ 

 

PIERWSZY BRAMKARZ 
SPARTY 
 

W kwietniu rozpoczyna się 17 kolejka rozgrywek 
piłkarskich Klasy A i B grupy okręgu bytomskiego  
w sezonie 2007/2008. Miało być o szansach, 
oczekiwaniach, jak nasze drużyny się przygotowały. 
Jednak tym razem będzie trochę inaczej. Będzie  
o historii, ale nie tej zapisanej w suchych faktach,  
a o historii, którą tworzą ludzie.  

 
W piłce nożnej wiele uwagi poświęca się 

napastnikom, którzy strzelają niesamowite gole 
będące uwieńczeniem pracy całego zespołu. 
Pamiętamy wspaniałych rozgrywających, którzy 
kilkoma podaniami mogą przesądzić o losach 
spotkania. Podziwiamy obrońców stojących niczym 
mur nie do przejścia. Jednak całkiem z tyłu pozostaje 
nadzieja pokładana w osobie pomiędzy słupkami 
czyli w bramkarzu. Niewielu młodych sympatyków 
Sparty Tworóg pamięta zawodników z pierwszego 
składu Sparty z 1952 roku. A już mało kto bramkarza 
Alfonsa Potempa. To właśnie on jako pierwszy bronił 
honoru drużyny z Tworoga. Choć po pierwszym 
rozegranym meczu otrzymał powołanie do wojska 
młody Alfons był na tyle ambitnym zawodnikiem,  
że nawet będąc na przepustce uczestniczył 
w meczach swojej drużyny. Po ukończeniu służby 
wojskowej na stałe bronił dostępu do bramki przez 
kilka kolejnych sezonów. W 2002 roku był wśród 
osób odznaczonych medalem w czasie obchodów 50 
rocznicy powstania zespołu.  

 
Alfons Potempa zmarł 30 marca 2008 roku  

w wieku 77 lat. Artykuł ten ma przybliżyć pamięć 
osób, które napisały historię drużyny Sparty Tworóg. 
Pamiętajmy o nich aby mieć świadomość, iż Sparta 
to prawdziwa drużyna z tradycją. 
 

Damian Potempa 

NAJBLIŻSZE MECZE 
 
Klasa A, 18 kolejka 
KS Żyglin (Miasteczko Śląskie) - Sparta Tworóg 
Orzeł Koty  - Unia Świerklaniec 
 
Klasa B, 18 kolejka 
Olimpia Boruszowice - Orzeł II Nakło Śląskie 
Iskra Połomia - Przyszłość Nowe Chechło   
 


