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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

WYCIECZEK CZAS! 

Czerwcową okładkę zdobią 
uśmiechnięte dzieci.  
To uczestnicy „Akcji Lato” 
prowadzonej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu.  

Więcej na str. 2. 

 

JESTEŚMY W POŁOWIE 

Jesteśmy mniej więcej w 
połowie realizacji najdroższej 
inwestycji w gminie Tworóg – 
budowy kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w Nowej Wsi 
Tworoskiej z przepompownią 
tłoczną i rurociągiem tłocznym. 

Więcej na str. 12. 

 

„ISKRA” POŁOMIA  
W „A” KLASIE! 

Ogromna radość w szeregach 
drużyny „Iskra” Połomia. Jest 
się z czego cieszyć – awans do 
„A” klasy był długo oczekiwany, 
bo aż 31 lat! 

Więcej w dziale „Na bieżąco”. 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul.  Nowy  Świat 2 
 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia , 
M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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TWG 

KURIER TABLICA 
WYCIECZEK CZAS 

Około 80. dzieci wzięło udział w „Akcji Lato” organizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. Wzorem 
minionych lat dwutygodniowy wypoczynek podzielono na 
dwa turnusy. Dzieci odwiedziły pełną atrakcji salę zabaw 
„Guliwer” w Katowicach, zabrzańskie „Multikino”, 
„Stumilowy Lasek” w Żyrowej (I turnus), Park Rozrywki  
w Krasiejowie, Zagrodę Edukacyjną w Staniszczach 
Małych oraz „Hoplandię” w Opolu (II turnus).  

Zdjęcia z półkolonii na www.gok-tworog.pl  
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KURIER WSTĘPNIAK 
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KURIER SESJA 
ABSOLUTORIUM  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 
przeprowadziła analizę przedłożonego przez Wójta Gminy 
sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. 
Wykonanie budżetu gminy wyniosło: 

 dochody ogółem 32.071.537,20 zł,  
tj. 100,9 % planu 

 wydatki ogółem 31.189.873,53 zł,  
tj. 94,0 % planu. 

Stwierdzono, że na koniec 2018 r. spełniony został wymóg 
określony w art.242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 
r. o finansach publicznych, ponieważ wykonane dochody 
bieżące były wyższe niż poniesione wydatki bieżące. 
Łączna kwota długu gminy Tworóg na koniec 2018 r. 
wyniosła 1.819.921,56 zł, co stanowi 5,7 % dochodów 
wykonanych w ubiegłym roku. Po przeanalizowaniu 
wszystkich danych RIO wydało opinię pozytywną.  

Na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za 
miniony rok, sprawozdania finansowego, opinii RIO, 
informacji o stanie mienia komunalnego oraz stanowiska 
Komisji Rewizyjnej Rada Gminy udzieliła wójtowi 
absolutorium. Głosowanie w tej sprawie odbyło się  
17 czerwca podczas sesji rady Gminy.  

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące 
w gminie Tworóg oraz ich rodziny i bliskich do korzystania 
z bezpłatnego informatora, w którym opisane zostały 
uprawnienia przysługujące osobom 
z niepełnosprawnością. Publikacja stanowi kompendium
wiedzy o możliwościach uzyskania wsparcia 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich 
Górach,  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Tworogu, a także w zakresie wsparcia instytucjonalnego. 
Osoby z niepełnosprawnością znajdą tu informacje na 
temat przysługujących im w życiu codziennym ulg 
i uprawnień takich jak m.in. ulgi i uprawnienia 
w komunikacji, w tym komunikacji obejmującej gminę 
Tworóg oraz PKP, ulgi dotyczące podatków, 
telekomunikacji czy kultury.  

TERMINY WNIOSKÓW  
NA ŚWIADCZENIA 500+  
ORAZ DOBRY START 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 
będzie można składać od 1 lipca 2019 roku w formie 
elektronicznej, a w formie tradycyjnej, czyli papierowej 
– od 1 sierpnia 2019 roku. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 
będzie można składać od 1 lipca 2019 roku do 30 
listopada 2019 roku w formie elektronicznej, a w formie 
tradycyjnej, czyli papierowej – od 1 sierpnia 2019 roku 
do 30 listopada 2019 roku. 

 

Publikacja wydana została 
przez gminę Tworóg i jest 
dystrybuowana bezpłatnie. 
Informator można  odebrać 
w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej  
w Tworogu, Ośrodku 
Zdrowia w Tworogu lub  
w GOK-u w Tworogu. 

INFORMATOR DLA OSÓB  
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

Co siódma osoba w Polsce jest osobą  
z niepełnosprawnością. Osoby te doświadczają różnego 
typu trudności nie tylko ze względu na ograniczoną 
sprawność, ale często ze względu na wiążącą się z tym 
niską aktywność społeczno-zawodową. Podniesienie 
poziomu jakości życia osób z niepełnosprawnością oraz 
ich rodzin stanowi kwestię społeczną możliwą do 
rozwiązania m.in. poprzez zwiększanie wiedzy  
i świadomości tej grupy w zakresie przysługujących im 
praw i uprawnień, co pozwoli im na pełne i adekwatne 
korzystanie z systemu wsparcia. 

OFERTA PRACY 

Zakład Usług Komunalnych w Tworogu poszukuje 
chętnych osób na stanowisko ratownika wodnego. 
Miejsce pracy: Ośrodek Wypoczynkowy „Brzeźnica”. 

Dla osób, które nie posiadają zaświadczenia ratownika 
wodnego, możliwość sfinansowania kursu. 

Szczegóły pod nr tel. (32) 284 68 61 
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KURIER POD LUPĄ 
POŻEGNALIŚMY GIMNAZJUM  
W BRYNKU 

Gimnazjum w Brynku przeszło do historii. Po 20 latach 
funkcjonowania – 17 czerwca 2019 r. pożegnano 
szkołę, która w sercach i głowach setek absolwentów  
zostawiła trwałe ślady. To wspomnienia i solidne 
wykształcenie. Dobra szkoła, wysoki poziom 
nauczania, sukcesy, innowacje, projekty – tak się  
o niej mówiło, tak będzie się ją wspominało.  

Stoimy na progu szkolnego holu. To tu przez wiele lat 
najsilniej tętniło szkolne życie. Wciąż słyszymy echo 
minionych wydarzeń, muzykę zagranych spektakli, oklaski 
dla aktorów, gratulacje dla najzdolniejszych. Po prawej 
stronie jedyna w swoim rodzaju galeria sukcesu – rząd 
gablot wypełnionych pucharami, statuetkami, 
wyróżnieniami. Po lewej tabla – tak wiele twarzy. To ich 
oklaskiwano, im gratulowano i to oni wygrywali. – Szkołę 
tworzą ludzie: uczniowie i nauczyciele. W tym przypadku 
byli to ludzie z ogromną wiedzą i pasją, którą potrafili 
zaszczepić w swoich wychowankach. Byłam szczęściarą. 
Przychodziłam do pracy z radością. Naszą pracę 
charakteryzowała uczciwość, dyskusje, wymiana 
poglądów. Wspólnie zrealizowaliśmy mnóstwo projektów, 
innowacji pedagogicznych, wspólnie pokonaliśmy wiele 
problemów, bo i one się pojawiały. Życzę wszystkim 
pracownikom szkoły, by nadal realizowali się – mówiła 
podczas pożegnania szkoły, emerytowana dyrektor 
placówki, Bożena Cembrowska.  

Do otwarcia Gimnazjum w  Brynku doprowadziła reforma 
oświaty z 1999 r. Ze względu na brak warunków 
lokalowych w istniejących szkołach, gmina musiała znaleźć 
inne rozwiązanie. Pomysłów było wiele. Jednym z nich 
było wybudowanie nowego obiektu w pobliżu GOK-u  
w Tworogu. Tam właśnie w pierwszym roku istnienia 
gimnazjum funkcjonował sekretariat szkoły, gabinet 
dyrektora oraz pracownia komputerowa. Gimnazjaliści 
uczyli się w macierzystych szkołach podstawowych. 
Równolegle gmina realizowała projekt adaptacji 
dziewiętnastowiecznych budynków gospodarczych 
brynkowskiego pałacu. Obiekt został użyczony gminie 
przez starostwo powiatowe w Tarnowskich Górach. 
Wyremontowany, zabytkowy budynek służył 
gimnazjalistom od 2000 r. 

– Można wspominać wiele wieczorów, dni poświęconych 
na dyskusje, analizy. Każda cegiełka, każdy schodek –
wszystko należało przemyśleć. Ogromna praca włożona w 
otwarcie tej placówki. Zrobiliśmy to. Szkoła z powodzeniem 
działała. Dziś zamykamy. Ale gimnazjum będzie żyć. 
Dwadzieścia razy sto – w mniej więcej tylu sercach 
gimnazjum przetrwa. Dziś wielu z absolwentów gimnazjum 
to lekarze, prawnicy, nauczyciele. To wykształceni ludzi, 
którzy osiągnęli w życiu sukces. To miejsce im w tym 
pomogło – mówił Andrzej Ecler, który w chwili tworzenia
gimnazjum piastował urząd wójta gminy Tworóg.   

Przez 20 lat szkoła pracowała na swoją renomę. Na 
łamach „TWG Kuriera” regularnie publikowaliśmy teksty 
o osiągnięciach gimnazjalistów. To efekt pracy, nauki 
i zaangażowania nauczycieli oraz uczniów. To również 
dowód, że idea gimnazjum – przynajmniej w Brynku –
miała sens. Nauczyciele oraz pracownicy szkoły byli 
wielokrotnie nagradzani za wzorowe wykonywanie 
obowiązków i ogromne zaangażowanie w pracę. Do rąk 
nauczycieli trafiło 6 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 
5 nagród Śląskiego Kuratora Oświaty, 21 nagród Wójta 
Gminy Tworóg. A w tym roku? Uczniowie po raz kolejny 
wystawili szkole opinię. W Brynku aż 2 roczniki zdawały 
egzamin: gimnazjaliści oraz uczniowie klas ósmych. 
Młodzież spisała się bardzo dobrze – obie grupy uzyskały 
wysokie wyniki, wyższe niż średnie wyniki w kraju, 
województwie i powiecie.  

– Ostatni rocznik wygaszanego Gimnazjum zakończył rok 
szkolny 19 czerwca i tego dnia nasza kochana szkoła 
przeszła do historii. Określenie "kochana" nie jest na 
wyrost, o czym świadczy fakt, jak wiele osób odwiedziło 
nas, by pożegnać się ze szkołą, w której przez 20 lat 
funkcjonowania tak wiele się wydarzyło, która odniosła
bardzo dużo sukcesów, która była wizytówką gminy 
Tworóg. Dziękujemy wszystkim wspaniałym ludziom, 
którzy naszą szkołę tworzyli i wspierali. Dziękujemy 
wszystkim pracownikom, uczniom, rodzicom i przyjaciołom 
– napisała nauczycielka języka polskiego, Eleonora 
Krywalska na szkolnej stronie internetowej. Pomieszczenia 
gimnazjum będą tymczasowo służyły Szkole Podstawowej 
w Tworogu, która czeka na rozbudowę. Tegoroczne 
zakończenie roku szkolnego miało więc szczególny 
wydźwięk (zdj. obok). 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

– Szkołę w Brynku kończyli uczniowie ostatniego rocznika 
gimnazjum oraz uczniowie klas ósmych, dlatego połączono 
tradycje Gimnazjum w Brynku oraz tradycje Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. Aż kilkudziesięciu uczniów 
uzyskało świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem. 
Nagrodzono uczennice o najwyższej średniej ocen, 
wręczono medale uczniom o szczególnych zasługach dla 
SP w Tworogu, nagrodzono najlepszych sportowców. 
Ósmoklasiści i gimnazjaliści zaprezentowali sympatyczną 
bitwę na piosenki. Wręczono ostatnie tablo gimnazjalistom, 
był też ostatni dzwonek. I zaczęły się wakacje. A dla 
absolwentów rozpoczął się czas rekrutacji. Życzymy więc, 
aby wszyscy nasi absolwenci dostali się do wybranych 
szkół – mówi Eleonora Krywalska. 

NAUCZYCIEL NA MEDAL 

Na co dzień nauczycielka języka niemieckiego w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce. Znana z mnóstwa 
pomysłów, niekończących się pokładów energii  
i pozytywnego pracoholizmu. Ale Grażyna Nierychło to 
również członkini i aktywna działaczka Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, 
koordynator konkursu „Turbolandeskunde” dla Szkół 
Ponadgimnazjalnych.  

Za swoje zaangażowanie i zasługi otrzymała medal 
Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie KEN wręczono 
19 czerwca podczas zakończenia roku szkolnego w ZSP  
w Wojsce. Gratulacje!  
 

NASI ABSOLWENCI  

Usłyszeli wiele dobrych życzeń, gratulacji i mądrych 
słów. Na pochwały i słowa uznania pracowali ciężko 
przez wiele lat. Choć to zaledwie przystanek w ich 
edukacji, mają pełne prawo do dumy i odpoczynku. 
Tegoroczni absolwenci, którzy uzyskali najlepsze 
wyniki w nauce przybyli 12 czerwca na zaproszenie 
Wójta Gminy do GOK-u w Tworogu. W tym roku 
nagrodzono rekordową liczbę uczniów – aż 71. To 
z powodu kumulacji dwóch roczników: uczniów 
kończących gimnazjum oraz klasę VIII.  

Foto. Dyrektor szkoły Marcin Paździor podczas składania gratulacji.  
Pani Grażyna jest już dumnym posiadaczem odznaczenia KEN.  
Poniżej absolwenci SP w Wojsce, którzy chwilę później otrzymali  

swoje świadectwa.  

W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy szkół, do których 
uczęszczali absolwenci, wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź, 
z-ca wójta Łukasz Ziob, przewodnicząca rady gminy Beata 
Czierpka, dyrektor Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych Agata Radziej oraz inspektor d/s oświaty 
Sandra Grzesiek. Włodarze gminy oraz nauczyciele życzyli 
młodzieży dalszych sukcesów, mówili o mądrości życiowej 
i odpowiedzialności za własne decyzje, ale też 
o zasłużonych wakacjach. – Zdobywajcie wiedzę, 
doświadczenie, realizujcie się. Ale nie zapominajcie skąd 
pochodzicie. Wracajcie w rodzinne strony, odwiedzajcie 
szkoły i dawnych nauczycieli, bo my o was będziemy 
pamiętać. I jeszcze jedna prośba. Kiedy spotkamy się na 
ulicy nie zapomnijcie o zwykłym „dzień dobry” – mówił 
z sentymentem dyrektor ZSP w Wojsce, Marcin Paździor.   
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KURIER HOBBYSTA 
BRZEŹNICA ZAPRASZA! 

Bezchmurne niebo, przyprawiające o zawrót głowy  
35 stopni i zero obowiązków!  
Wakacje! Czas beztroskiego lenistwa dla dzieci  
i młodzieży szkolnej uważamy za rozpoczęty! 
Wszystkich spragnionych ochłody i wytchnienia 
zapraszamy do skorzystania z oferty Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. 

To świetne miejsce na rodzinny wypoczynek nad wodą, 
gdzie z dala od miejskiego zgiełku, w otoczeniu drzew 
dających cień, można odpocząć od upałów. Od 1 lipca 
ośrodek jest czynny w godzinach od 10 do 18 pod 
bacznym okiem ratownika, który codziennie czuwa nad 
bezpieczeństwem urlopowiczów. Z basenu bezpłatnie 
mogą korzystać dzieci i młodzież szkolna do 18-tego 
roku życia z sołectw Tworóg, Brynek, Koty, Połomia, 
Boruszowice i Hanusek. Jedynym wymogiem jest 
okazanie ważnej legitymacji szkolnej. Sołectwa, 
podobnie jak w minionych latach, dofinansowały bilety 
wstępu.  

Przed sezonem letnim w ośrodku zostały odremontowane 
domki letniskowe. Remont obejmował zarówno wnętrza jak 
i elewację. W najbliższym czasie planowany jest również 
remont sanitariatów na terenie ośrodka. Stare kontenery  
z kabinami prysznicowymi zostaną wymienione na nowe. 
W zeszłym roku powstała tu również zewnętrzna siłownia 
oraz przystań wędkarska, gdzie można wypożyczyć kajaki. 
W tym otoczeniu odpoczynek to prawdziwa przyjemność! 
Dodatkowo na terenie kompleksu będzie można 
skorzystać z oferty gastronomicznej, w planach są również 
wieczorne zabawy taneczne. Wszystkich gorąco 
zapraszamy. 

KOLEJNY POZIOM 
„WTAJEMNICZENIA”  

17 czerwca w Woźnikach odbył się kolejny egzamin na 
stopnie uczniowskie Kyu w Kyokushin Kenbukai Karate.  
O kolejny poziom „wtajemniczenia” zawalczyli zawodnicy  
z Tworoga trenujący przy Gminnym Ośrodku Kultury.  

 

 

Egzaminował osobiście Shihan Bogusław Jeremicz 6 Dan.
Do egzaminu przystąpiło 10 zawodników Akademii Sportu 
DESHI.  Dla czterech z nich, wśród których był  najmłodszy 
uczestnik zajęć (4 l.) był to pierwszy egzamin. Wymagania 
egzaminacyjne, jak zwykle na wysokim poziomie, 
w zależności od stopnia. Choć upalna pogoda nie ułatwiała 
zadania, wszyscy zdali! Gratulujemy! Kolejna grupa 
przystąpi do egzaminu w  Dębinie na kolejnym Obozie 
Sportowym. 

Robert Warzecha

ŚWINIOWICE WALCZĄ O TYTUŁ 

Lawenda, polne kwiaty, świece i nienaganna zastawa 
stołowa. Stół gościnny obok świniowickiego „piekarnioka” 
wygląda jak z katalogu. To zasługa Koła Kobiet Aktywnych 
„Johanki”. Zadbały o każdy szczegół. A na stole? 
Pachnący, świeży kołocz prosto z piekarni Małgorzaty 
Szyguły i aromatyczna kawa… Mamy 3 lipca. 
Do Świniowic dotarła komisja konkursu „Najpiękniejsza 
wieś województwa śląskiego”.  

Sołtys, Patrycja Skowronek w tradycyjnym śląskim stroju 
wychodzi na spotkanie z gośćmi. Przy stole radny – Lucjan 
Sus snuje opowieść o tym jak stary, zapomniany i niemal 
doszczętnie zniszczony piekarniok został wskrzeszony, by 
móc znów „karmić” zmysły. Johanki częstują tradycyjną 
bonkawą, a pani Małgosia umiejętnie wyciąga ze 
słomianek bochenki przygotowanie według receptury 
sprzed wieku i układa je na liściach kapusty oraz chrzanu.
Wkrótce trafiają do nagrzanego pieca.   

Jesteśmy pewni, że goście będą mile wspominać wizytę 
w naszej gminie. Panie zostały bowiem przyjęte jak 
w domu – ciepło, życzliwie i smacznie. Przy kawie oglądały 
prowadzoną skrupulatnie kronikę „Johanek” i przewodnik 
po wsi. Ale na tym nie koniec atrakcji. By oczekiwanie na 
świeże bochenki nie dłużyło się, mieszkaniec Świniowic –
Bernard Badura zabiera gości bryczką na wyciekę po wsi. 

Czy się podobało? Czy Świniowice zdobędą nagrodę? 
Trzymamy kciuki!  

Zobaczcie Świniowice na naszych zdjęciach na  
www.twg-kurier.pl 
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Seniorzy spotkali się 25 czerwca w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Śpiewali, recytowali, opowiadali i jak zawsze dobrze się 
bawili. Towarzyszyło im proste i zrozumiałe zdanie: 
Jedziemy na wakacje! I temu też stwierdzeniu poświęcili 
część artystyczną inspirowaną podróżami pociągiem. 

Znając energię naszych seniorów na inscenizacji się nie 
skończy… Kto wie, może już zwiedzili Zakopane i wsiadają 
do kolejnego pociągu?  

SOBÓTKOWA TRADYCJA 
WRACA! 

„Gdy słońce Raka zagrzewa, A słowik więcej nie 
śpiewa, Sobótkę jako czas niesie”. Tymi słowami 
rozpoczyna się „Pieśń świętojańska o Sobótce” Jana 
Kochanowskiego. Noc świętojańska przypada  
w najkrótszą noc w roku i wiąże się z letnim 
przesileniem słońca. Tradycją było, że dziewczęta 
puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. 
Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, 
oznaczało to jej szybkie zamążpójście.  

W związku z tym, że tradycje warto kultywować, grupa 
fantastycznych seniorów z Kotów postanowiła przywrócić 
obchody Nocy Świętojańskiej. Samozwańczy Klub 
Seniora, który liczy już 25 członków od zeszłego roku 
aktywnie działa organizując wspólne wyjazdy i spotkania. 
22 czerwca na spotkaniu przy kawie i grillu wspólnie 
pleciono wieniec z przyniesionych kwiatów. Następnie  
przy akompaniamencie dźwięków akordeonu wrzucono go 
do rzeki. – Aby się nie nudzić i tylko gadać postanowiliśmy 
rozruszać trochę naszą wieś. Pomysł przywrócenia 
obchodów Nocy Świętojańskiej, który narodził się 
 

 

spontanicznie na jednym ze spotkań został przyjęty
z dużym entuzjazmem –  przyznaje Katarzyna 
Kryszkiewicz. W przyszłym roku planowane są obchody 
Sobótki już z większym rozmachem. Trzymamy mocno 
kciuki aby, pomysł wypalił. 

„KAMRATKI” WYŚPIEWAŁY 
PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ  

Na przesłuchania finałowe XXVI edycji Przeglądu 
„Śląskiego Śpiewania”  9 czerwca 2019 r.  do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie 
przyjechało ponad 70 zespołów wokalnych, zespołów 
pieśni i tańca, solistów, duetów. Przesłuchania 
odbywały się równocześnie na trzech scenach.  

Organizatorzy Przeglądu – Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” 
i Związek Górnośląski przy współpracy Ośrodków 
Regionalnych zaprosili miłośników śląskich tradycji 
muzycznych. Założenia programowe 26. Przeglądu 
„Śląskiego Śpiewania” uwzględniały rozszerzenie 
dotychczasowej formuły repertuaru Przeglądu o śląskie 
pieśni powstańcze z lat 1919-21 oraz utwory Stanisława 
Hadyny, wpisujące się od ponad 65 lat w tradycje 
muzyczne naszego regionu. 

Nasz szkolny zespół „Kamratki” otrzymał zaszczytne 
3 miejsce. W finale „Śląskiego Śpiewania” nasze 
dziewczęta wykonały wiązankę piosenek powstańczych, 
nawiązując tym samym do obchodów Roku Powstań 
Śląskich. Opiekunem śpiewających „Kamratek” jest Beata 
Janiga, wspierana przez Brygidę Samol i Józefa 
Ziaję. Gratulacje dla „Kamratek” i ich opiekunów! 

 

JEDZIEMY NA WAKACJE! 

O miejscach ciekawych, wyciszających lub dodających 
energii. O turystyce pielgrzymkowej, religijnej, 
ezoterycznej, wędrówkach dla ciała i ducha, po kraju  
i świecie… Mówiąc krótko – o podróżach. O tym 
opowiadała Barbara Izworska podczas ostatniego w tym 
roku akademickim spotkania Klubu Seniora.  
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KURIER KULTURALNIE 
Z HUMOREM i ŚPIEWEM  

W weekend 15 i 16 czerwca po raz jedenasty odbyły 
się Dni Tworoga. Gotowych do wspólnej zabawy przy 
dobrej muzyce nie brakowało. Zapowiadane burze  
i nawałnice nie powstrzymały chętnych do 
biesiadowania. Frekwencja jak i ostatecznie pogoda 
dopisała. Dwudniową imprezę na placu przy Urzędzie 
Gminy rozpoczęła w sobotę zabawa taneczna „pod 
gwiazdami”. Niedzielna zabawa wystartowała 
spektaklem dla dzieci przygotowanym przez Teatr 
„Trip” z Chorzowa. Przedstawienie nawiązywało do  
70. urodzin Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu, 
pod hasłem których przebiegała cała impreza.  

Scena zamieniła się w bajkową Bibliotekę Narodową  
i młodzi widzowie wraz z trzema wesołymi molami, 
Zakładką, Sylabinką i Wersikiem podążyli „Tropem 
zaginionej opowieści”. Bookcrossing, który towarzyszył 
imprezie, również cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Każdy znalazł dla siebie ciekawą pozycję. Dla dzieci 
przygotowano również plenerowe warsztaty plastyczne, 
którym towarzyszyła wystawa prac uczestników zajęć 
prowadzonych przez GOK.  

Tymczasem na scenie pojawił się zespół „Muzykanty” (zdj. 
poniżej) w tradycyjnych bawarskich strojach wprowadzając 
wszystkich w biesiadny klimat jak na dobrym „Oktoberfest”. 
Łukasz Michalik oraz Łukasz Szołtysek, wtapiając się  
w biesiadujących przy stołach gości, bez problemu 
zachęcali do wspólnego śpiewania śląskich szlagierów.  

Po wspólnej zabawie pełnej śpiewów i humoru przyszedł 
czas na wręczenie nagród w konkursach promujących 
czytelnictwo, zorganizowanych przez bibliotekę z okazji 
jubileuszu. Gwiazdą wieczoru był znany z Telewizji TVS 
oraz lokalnych rozgłośni radiowych zespół „De Silvers” 
w składzie: Aleksander Pietrek, Sylwia Grzywa, Ryszard 
Zawadzki i Waldemar Wiśniewski. To oni sprawili, że cały 
parkiet wypełniły roztańczone pary. Występ świetnie 
uzupełniały żarty i anegdoty Sebastiana Mierzwy. 
Oczywiście wszystkie występy i atrakcje nie odbyłyby się 
bez udziału głównego sponsora – firmy GAZ-SYSTEM
S.A. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę i do
zobaczenia w przyszłym roku. Zapraszamy do obejrzenia 
naszej fotorelacji na www.twg-kurier.pl oraz 
www.gok-tworog.pl  

BIBLIOTEKA WE 
WSPOMNIENIACH 

Mamy lata 70. XX w. Do masowej produkcji trafia Fiat 
126p, telewizja nadaje w kolorze polskie seriale: 
„Czterdziestolatek” i „07 zgłoś się”. Na scenie muzycznej 
pojawia się Maryla Rodowicz i Maanam. A w Tworogu? 
Życie toczy się własnym rytmem. Teodora Krywalska
otrzymuje ofertę pracy w bibliotece. Przyjmuje ją i od 1973 
r. opiekuje się księgozbiorem w Tworogu. W tym czasie 
Grzegorz Opara już od 14 lat pracuje jako bibliotekarz 
w Boruszowicach. Jak zapamiętali swoje biblioteki? 
O wspomnienia z okazji jubileuszu GBP poprosiliśmy 
emerytowanych pracowników.  

 

Foto. Łukasz Wojsyk 
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– W chwili rozpoczęcia pracy, biblioteka znajdowała się  
w „zamku”, czyli dzisiejszym Urzędzie Gminy. Mieściła się 
w sali posiedzeń – wspomina Teodora Krywalska. Warunki 
były skromne. Pokoje ciemne, ubikacja poza budynkiem, 
ciepło zapewniał jeden piec węglowy Żar. Wszystkie 
książki oprawione były w szary papier. Jak wyglądał zakup 
książek? W ogóle go nie było! Biblioteka otrzymywała  
z biblioteki powiatowej paczki z opracowanymi katalogowo 
książkami. Bibliotekarka jeździła po nie do Tarnowskich 
Gór. – Pamiętam też dzienniki, w których skrupulatnie 
musieliśmy opisywać każdy dzień pracy. Biblioteka działała 
w godz. 12.00 – 20.00, dla czytelników jednak była czynna 
od 14. Tak jak dzisiaj, w czwartki była zamknięta dla 
czytelników, bibliotekarz zajmował się wówczas pracą 
wewnętrzną – opowiada pani Teodora. W tym czasie piętro 
„zamku” zajmowały mieszkania socjalne oraz Klub Prasy  
i Książki „Ruch”. Pani Teodora pamięta doskonale 
wydarzenia kulturalne organizowane przez Klub. Jednym  
z nich było spotkanie z Hanką Bielicką – aktorką i artystką 
kabaretową. Ale to nie jedyna sława, która odwiedziła 
Tworóg. Klub „Ruch”, po zmianie lokalizacji na budynek 
obecnego GOK-u, zaprosił m.in. duet: Barbara Dunin  
i Zbigniew Kurtycz, przyjechał tu także Adam Zwierz i Alina 
Janowska. W sali kominkowej odbywały się koncerty, 
spotkania autorskie, teatrzyki. Biblioteka została tam 
przeniesiona w 1980 r. Pani Teodora postarała się o półki, 
katalog, stoły... Wiele elementów wyposażenia jeszcze 
niedawno było w użyciu. W 1989 r. w skład GBP wchodziły 
filie w Wojsce, Boruszowiach, Ziętku i Potępie. W 1991 r. 
Ziętek i Potępa zostały włączone do nowopowstałej gminy 
Krupski Młyn.    

Równolegle w niedalekich Boruszowicach Grzegorz Opara 
dbał o swoją bibliotekę. Choć on sam na posterunku 
niezmiennie trwał ponad 50 lat, jego księgozbiór wędrował 
z miejsca na miejsce. Gdy rozpoczynał pracę 1 sierpnia 
1959 r. Gromadzka Biblioteka Publiczna mieściła się na 
terenie boruszowickiej papierni. Potem biblioteka została 
przeniesiona na ul. Łączności, stamtąd powędrowała na ul. 
Obrońców Pokoju, by po pewnym czasie znów wrócić na 
ul. Łączności. W budynku starego kina mieści się od 1998 
r. Zmianie ulegała również nazwa.  

Placówki oświatowe organizują je każdego roku, by 
przyszli nowi uczniowie oswoili się z nieuchronnie 
zbliżającą się zmianą. 7 czerwca obserwowaliśmy jak taki 
dzień przebiegał w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Boruszowicach. Tego samego dnia zajęcia otwarte 
prowadzili nauczyciele z Tworoga. Nasze zdjęcia na 
www.twg-kurier.pl  

Foto. Grzegorz Opara (na zdj. pierwszy od prawej w górnym rzędzie) 
podczas kursu przygotowawczego do pracy w bibliotece organizowanego 

dla wszystkich kandydatów z województwa. Po kursie pan Grzegorz 
rozpoczął dwuletnie studium bibliotekarskie. Nie ukrywa, że książki były  

i nadal są jego pasją. – Miałem ogromne szczęście. Nie każdy ma szansę 
łączyć pracę z pasją. Ja czytelnikiem zostałem jako dziewięciolatek  

i od tamtej pory książka zawsze mi towarzyszy – mówi. 

Foto. Dzień pełen pozytywnych emocji i niezapomnianych wrażeń. Prócz 
występów i ciekawych zajęć przedszkolaki, wspólnie  z uczniami szkoły 
przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo „Jak nie 

czytam, jak czytam”. Sala gimnastyczna na chwilę zamieniła się  
w polanę, na której masowo relaksowały się „mole książkowe”. Na 
siedząco, na leżąco, turlając się z boku na bok – każdy w dogodnej 

pozycji, z ulubioną książką w dłoni. Widok bezcenny! Na boisku natomiast 
dzieci ułożyły się w litery tworzące hasło: czytamy! 

Początkowo Gromadzka Biblioteka Publiczna, z czasem 
stała się filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzybnicy, 
następnie filią MBP w Tarnowskich Górach. Do 1954 r. 
istniała gmina Boruszowice (w jej skład wchodziły 
Boruszowice, Pniowiec i Mikołeska). Potem, w wyniku 
reorganizacji administracyjnej, przyjęła nazwę „gromada 
Boruszowice” i w tej formie przetrwała do 1972 r. W latach 
60. pod boruszowicką bibliotekę podlegały dwa punkty 
biblioteczne w Mikołesce oraz Pniowcu.  W drugiej połowie 
lat 80. boruszowicka placówka stałą się  filią GBP 
w Tworogu.  

Grzegorz Opara przeszedł na emeryturę w 2010 r. 
Teodora Krywalska pracowała do 1990 r. Oboje 
z sentymentem wspominają dawne czasy, które choć 
momentami były ciężkie, są ważnym fragmentem historii 
bibliotekarstwa na terenie gminy Tworóg.  

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM 

Początek czerwca. W szkołach można już odczuć błogie 
rozleniwienie. Zbliżające się wakacje skutecznie utrudniają 
skupienie na lekcjach. Uczniowie myślami są już nad 
morzem, w górach, na basenach... Ale jak to zwykle 
w życiu bywa i tu znajdą się wyjątki! Są nimi przedszkolaki, 
które od września po raz pierwszy zasiądą w szkolnych 
ławkach. One  wręcz wyrywają się do nauki! Co je czeka 
w szkolnych murach? Kto zostanie ich nauczycielem? Czy 
będzie fajnie? Na te pytania dzieci szukały odpowiedzi 
podczas Dni Otwartych.  
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DZIECKA PRAWA TO NIE 
ZABAWA  

Urszula Kruk, Grażyna Chmiel, Ewelina Szyguła, 
Wiesław Chromy i Bertold Kubitza – to osoby, które 
zdaniem uczniów SP w Tworogu zasłużyły na miano  
„Szeryfa Praw Dziecka”. Wyjątkowe odznaczenie 
nadano nominowanym osobom 17 czerwca. Wybór 
najaktywniejszych działaczy dbających o prawa 
dziecka wśród lokalnej społeczności był częścią 
realizacji Projektu UNICEF „Szkoła z Prawami 
Dziecka”, do którego szkoła przystąpiła wiosną.  

Projekt ma związek z obchodzoną w tym roku 30. rocznicą 
uchwalenia „Konwencji o prawach dziecka”. Poprzez 
dyskusje i ciekawe zajęcia uczniowie poznawali 
zagadnienia związane z prawami dziecka i uświadamiały 
sobie jakie jest ich znaczenie. W oparciu o zdobytą wiedzę 
wytypowały 5 lokalnych „Szeryfów Praw Dziecka”. Kim są? 
Urszula Kruk to higienistka szkolna. – Osoba życzliwa, 
ciepła, od lat lecząca nie tylko rany ciała, ale i duszy 
naszych uczniów. Bez jej serca, otwartości, dobrego słowa 
i wielkiej sympatii dla każdego dziecka, życie naszej 
społeczności uczniowskiej byłoby dużo smutniejsze,  
a drobne rany bolałyby bardziej – czytamy w uzasadnieniu 
nominacji. Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu zasłużyła na wyróżnienie 
zaangażowaniem w pracę gminy i szkoły. – Tytan pracy, 
który nieustannie zaraża nas miłością do literatury. Osoba 
zawsze otwarta na współpracę, życzliwa i wspierająca 
wszystkie działania na rzecz młodych ludzi. Ewelina 
Szyguła – przedstawicielka Rady Rodziców SP w Tworogu 
została przedstawiona jako osoba pełna zapału, która 
potrafi zmobilizować i wykrzesać wielkie pokłady energii u 
wszystkich rodziców. – Dzięki jej zaangażowaniu wszystkie 
działania stają się prostsze, a dzięki konsekwencji – 
doprowadzone do szczęśliwego finału. Nominując Panią 
Ewelinę, pragniemy jednocześnie podziękować wszystkim 
rodzicom uczniów – życzliwym i otwartym na problemy 
dzieci i szkoły – wyjaśnili nauczyciele i uczniowie. 

W szeregach szeryfów znalazło się miejsce dla dwóch 
panów. Wiesław Chromy – trener Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Amatorskiej Piłki Nożnej w Tworogu, sędzia, 
animator sportowy, opiekun boiska szkolnego i Orlika – 
zdobył uczniowskie serca poświęceniem. – Organizuje 
treningi piłki nożnej, wyjazdy  na mecze, imprezy sportowe.  

 

Wspaniały człowiek, który nawiązuje świetny kontakt 
z każdym uczniem. Osoba otwarta i pomocna dla innych, 
w każdym młodym człowieku dostrzegająca kandydata na 
dobrego sportowca – napisano. Z kolei Bertold Kubitza –
Przewodniczący Koła DFK w Tworogu – od lat wspiera 
każde szkolne przedsięwzięcie. Chętnie udostępnia swoje 
biuro na prowadzenie dodatkowych zajęć językowych. 
Zabiega i przekazuje środki finansowe na nagrody 
i wyróżnienia dla uczniów naszej szkoły. Swoją postawą 
mobilizuje do aktywności w zakresie doskonalenia 
umiejętności językowych. 

BILINGUA – ŁATWIEJ  
Z NIEMIECKIM! 

Bilingua – Łatwiej z niemieckim! to projekt realizowany 
przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. Głównym 
celem jest promowanie polsko-niemieckiej dwujęzyczności. 
07.06.2019 r. dzieci z oddziału przedszkolnego w Kotach 
oraz uczniowie klasy 1b, 3 oraz 5c ze Szkoły Podstawowej 
z Tworoga mieli okazję wziąć udział w warsztatach 
prowadzonych w ramach projektu przez Panią Iwonę 
Bregułę-Hanysek, która jest doradcą ds. dwujęzyczności 
w województwie śląskim. Zajęcia prowadzone były metodą 
gier i zabaw dydaktycznych.  

 

Podczas kolejnych zadań uczestnicy mogli wykazać się 
znajomością słownictwa z konkretnych tematów. Liczne 
piosenki oraz zabawy ruchowe dodatkowo uatrakcyjniły 
zajęcia. Dzieci świetnie się bawiły i powtarzały słówka oraz 
zwroty. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał dyplom 
za udział w animacjach językowych. Serdecznie dziękuję 
Pani Iwonie za przeprowadzenie warsztatów. 
 

Nauczyciel języka niemieckiego
Ewa Gwiazdowska
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KURIER NA BIEŻĄCO 
STACJA UZDATNIANIA WODY  
W BORUSZOWICACH – 
INWESTYCJA W TOKU 

Budowa stacji uzdatniania wody w Boruszowicach-
Hanusku z inteligentnym systemem zarządzania 
sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi ruszy na 
przełomie października i listopada bieżącego roku. 
Pytanie tylko czy będzie finansowana z funduszy 
zewnętrznych, czy Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu będzie musiał na ten cel zaciągnąć 
zobowiązania. Jak przyznaje prezes  ZUK-u Adam 
Chmiel na ostateczne rozstrzygnięcie przyjdzie nam 
poczekać do końca sierpnia. 

– Zgodnie z naszymi założeniami prace rozpoczęły się 
30 października 2018 roku. Pierwszym etapem był 
przewiert pod rzeką Stołą, który jest niezbędny do 
połączenia dwóch studni S1 i S2 na terenie Boruszowic. 
Na tym etapie wykonano 410 m sieci wodociągowej. Cała 
inwestycja została sfinansowana ze środków własnych. 
Drugi etap inwestycji rozpocznie się jesienią. Do tego 
czasu będzie wiadomo czy fundusze unijne na inwestycję 
zostaną przyznane – mówi Adam Chmiel. 

JESTEŚMY W POŁOWIE 

Jesteśmy mniej więcej w połowie realizacji najdroższej 
inwestycji w gminie Tworóg – budowy kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworoskiej 
wraz z przepompownią tłoczną i rurociągiem tłocznym. 
Choć nie obyło się bez niespodzianek, prace idą do 
przodu.  

O jakich niespodziankach mowa? O wysokim poziomie 
wód gruntowych na niektórych odcinkach, którą należało 
wypompować. W tych miejscach czas budowy kanalizacji 
nieco się wydłużył. Ostatecznie jednak nie wpłynie to na 
czas zakończenia inwestycji. Kanalizacja ma być gotowa 
do końca tego roku.  

Przypomnijmy, umowę na zadanie inwestycyjne podpisano 
7 sierpnia minionego roku. Wykonawcą jest 
Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych Insbud sp. z o.o.  
z Tarnowa. Zakres robót obejmuje wykonanie budynku 
przepompowni podciśnieniowo-tłocznej oraz kanalizacji 
podciśnieniowej z 213 studniami podciśnieniowymi na 
kwotę ponad 10 mln zł brutto. Do chwili obecnej wykonano 
ok. 50 procent zakresu robót obejmujących wykonanie 
kanalizacji podciśnieniowej i grawitacyjnej wraz ze 
studniami zaworowymi na drogach gminnych.  

Domyślamy się, że budowa kanalizacji to dla mieszkańców 
prawdziwy sprawdzian cierpliwości. Rozkopane  
i miejscami nieprzejezdne drogi czy uciążliwości związane 
z hałasem. Wszystkie utrudnienia mają jednak charakter 
przejściowy. Wykonawca zapowiada, że po wykonaniu 
kanalizacji odtworzy do stanu pierwotnego tereny oraz 
nawierzchnie dróg, co również wpłynie na poprawę 
infrastruktury lokalnej. Sama kanalizacja natomiast to 
podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców. 
Oznacza poprawę warunków sanitarnych, likwidację 
uciążliwych zapachów, które powstają przy odprowadzaniu 
ścieków do rowów, szamb, czy zmniejszenie strat  
w środowisku oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej  
i inwestycyjnej wsi.  

Foto. Wykonanie kanalizacji umożliwi odprowadzenie ścieków od 
mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej do oczyszczalni ścieków, a tym 
samym poprawi stan środowiska. Na zdjęciu wójt gminy Eugeniusz 

Gwóźdź, z-ca wójta Łukasz Ziob oraz mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej 
Reinhard Schygulla sprawdzają postępy prac. 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
Katowicach na ocenę czeka trzeci wniosek z projektem. 
W maju wniosek został uzupełniony i w ocenie formalnej 
uzyskał pozytywny wynik, ocenę punktową poznamy 
dopiero pod koniec sierpnia. A to właśnie ona pełni 
kluczową rolę w przyznaniu środków na inwestycję.  

Prezes ZUK nie ukrywa frustracji związanej z zarzutami, że 
w sprawie inwestycji nic się nie dzieje. – W wyniku 
problemów formalno-prawnych musimy dokonać zmian 
w projekcie sieci wodociągowej. Wymagana będzie 
przebudowa odcinka istniejącej sieci na inwestowanym 
terenie. Aktualnie przygotowywana jest cała dokumentacja
– wyjaśnia Adam Chmiel. – Następnym etapem będzie 
wybranie wykonawcy i podpisanie z nim umowy, termin 
składania ofert upływa 30 sierpnia. 
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Na przełomie października i listopada chcemy rozpocząć 
prace – dodaje. Starania o pozyskanie środków unijnych 
na budowę SUW trwają od 2015 roku. Pierwszy złożony 
wniosek nie otrzymał dofinansowania w wyniku zmiany 
kryterium oceny i wydłużenia terminu. Za drugim razem 
został źle oceniony przez UM mimo swojej poprawnej 
formy. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że Urząd 
Marszałkowski kolejny raz przesunął termin ogłoszenia 
oceny wniosków na koniec sierpnia, początkowo był to 
lipiec bieżącego roku.  

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT – 
PODSUMOWANIE PROJEKTU 

4 czerwca Gmina Tworóg zakończyła realizację projektu 
„Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg”. Pozyskaliśmy 
na ten cel dofinansowanie w wysokości 26 880,00 PLN 
(100% wartości projektu). W ramach projektu 
przeszkolonych zostało 48 mieszkańców i mieszkanek 
naszej gminy (w tym 5 osób z niepełnosprawnością). Dużą 
część uczestników stanowiły osoby powyżej 60. roku 
życia, skupione wokół Klubu Seniora. Szkolenia były 
całkowicie bezpłatne, odbywały się od października 
ubiegłego roku. Największym zainteresowaniem cieszył się 
Moduł „Działam w sieciach społecznościowych”. W ramach 
projektu zakupiono sześć laptopów, które zostaną 
niebawem przekazane Szkole Podstawowej w Tworogu, 
aby mogły służyć tym razem młodszym mieszkańcom 
naszej gminy.  

 

ISKRA POŁOMIA W „A” KLASIE! 
Ogromna radość w szeregach drużyny „Iskra” 
Połomia. Jest się z czego cieszyć – awans do „A” 
klasy był długo oczekiwany, bo aż 31 lat! Sezon 
rozgrywek 2018/2019 zakończyli sukcesem, na który 
wspólnie ciężko zapracowali zdobywając 64 punkty.  

 

W ostatnim meczu sezonu i ostatni raz w klasie „B” zagrali 
z drugą drużyną „Czarnych” Kozłowa Góra wygrywając 
w pięknym stylu 8 do 1. Tym samym dołączają do „Olimpii”
Boruszowice, która w klasie „A” ma za sobą udany sezon 
pełen sukcesów. Uplasowała się na trzeciej pozycji 
zdobywając 67 punktów, strzelając 74 bramki, tracąc 34. 
Na tę ilość punktów składają się aż 22 zwycięstwa, tylko 
jeden remis i 7 porażek, ten sezon należy do najlepszych 
w historii drużyny.  

Bardzo dziękujemy wszystkim beneficjentom projektu za 
udział i 100% frekwencję, Dyrekcji Szkoły Podstawowej  
w Tworogu – za użyczenie sali komputerowej na czas 
szkoleń, klubowi seniora – za propagowanie szkoleń wśród 
swoich członków.  

Mamy nadzieję, ze zakończony właśnie projekt to zaledwie 
początek uczestnictwa mieszkańców Tworoga  
w kształceniu ustawicznym i podnoszeniu swoich 
kwalifikacji i kompetencji.    

Wójt Gminy Tworóg 

Ten piękny sukces zbudowało 20 zwycięstw. W meczach 
zdobyli łącznie 83 bramki, czterokrotnie remisowali 
i zaliczyli 4 porażki. – Kończymy rozgrywki na II miejscu 
dającym awans do „A” klasy.  Chociaż awans mieliśmy już 
zapewniony, pełna mobilizacja pozostała. Zależało nam na 
zakończeniu sezonu w fajny sposób – mówi prezes klubu 
Piotr Jonecko. W najbliższym czasie zawodnicy udadzą się 
na zasłużony urlop, aby w pełni sił wrócić do treningów od 
13 lipca – już w „A” klasie!  

 



14 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Tegoroczne spotkanie przedsiębiorców z gminy Tworóg 
odbyło się 14 czerwca w restauracji "Barć Dębowa" 
w Tworogu. Otworzył je wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź 
podkreślając rolę przedsiębiorczości na lokalnym rynku 
oraz wspólne cele samorządu i biznesu.  

 

 

 

„WYBORNY” CZERWIEC  
W SOŁECTWACH 
 
W czerwcu w gminie Tworóg w pięciu sołectwach 
odbyły się wybory sołtysów oraz członków rad 
sołeckich, których zadaniem jest wspieranie sołtysów 
w ich pracy i realizacji zadań. Jak głosowali 
mieszkańcy, czy są zadowoleni z pracy 
dotychczasowych włodarzy i co mają w planach nowo 
wybrani sołtysi? 

5 czerwca odbyły się wybory w Nowej Wsi Tworoskiej.  
Po raz czwarty sołtysem została Regina Mika. W skład 
rady sołeckiej weszli jako nowi członkowie Dorota Pryk  
i Leszek Godlewski, w radzie pozostali Danuta Elwart, 
Maria Makowska i Danuta Gut. Dzień później wybory miały 
miejsce w Połomi. Stefan Paś po raz trzeci stanął na czele 
wsi. Radę sołecką tworzą: Janusz Wojciechowski, Dorota 
Benduch, Beata Kupka, Piotr Woldan, Bogusław 
Wojciechowski. – Cieszę się, że jest młoda krew i wspólnie 
będziemy realizować wyznaczone cele. Na pewno będę 
kontynuować starania o budowę chodnika przy  
ul. Bytomskiej, kolejnym priorytetem jest doświetlenie  
ul. Sztorotki oraz termomodernizacja budynku dawnej 
szkoły. Natomiast w przyszłym roku czeka nas organizacja 
dożynek, więc już teraz zaczynamy przygotowywać 
program i ustalać szczegóły – mówi sołtys.  

11 czerwca – wybory w Kotach. W tym sołectwie również 
obyło się bez niespodzianek. Po raz drugi sołtysem został 
Adam Wandzik. Towarzyszyć mu  będzie rada sołecka  
w składzie: Rufin Janocha, Piotr Imach (nowi członkowie) 
oraz Józef Opara i Alfred Bryś. Jak zaznacza sołtys plan 
na obecną kadencję to kontynuacja dotychczasowych 
działań. W Boruszowicach i Hanusku również bez 
większych zmian. 12 czerwca wybrano Mariana Łuczaka, 
który sołtysem będzie po raz trzeci. – Najważniejszą 
rzeczą jest budowa remizy strażackiej i dokończenie 
skweru między szkołą a kościołem. To plan na najbliższą 
przyszłość – mówi sołtys.  W realizacji będzie go wspierać 
rada sołecka: Marzena Kosiewicz, Elżbieta Żmuda, Piotr 
Paruzel, Krzysztof Poloczek i jako nowy członek  Adam 
Doleżyk. W Świniowicach na drugą kadencję została 
wybrana Patrycja Skowronek. W skład rady sołeckiej 
weszło czterech nowych członków: Waldemar Gomolla, 
Brygida Gomolla, Angelika Ziaja i Dorota Sus, ze starej 
gwardii pozostał Janusz Grzesiek. – Obecnie 
przygotowujemy się do organizacji dożynek, które odbędą 
się już 25 sierpnia – mówi Patrycja Skowronek.  
 
Wszystkim sołtysom życzymy samych sukcesów! 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ TO 
ROZWÓJ 
„Leśna Kraina Górnego Śląska” wspiera rozwój 
gospodarczy na obszarze gmin należących do Lokalnej 
Grupy Działania. Jakie są możliwości finansowania? 
Między innymi na ten temat mówił podczas tegorocznego 
Forum Przedsiębiorczości prezes LGD, Piotr Leksy. 

Pierwszym prelegentem była prezes Banku 
Spółdzielczego w Tworogu Marlena Ditrich-Wojakowska, 
która opowiedziała o ofercie banku i nowoczesnym, 
zgodnym z trendami technologicznymi podejściu do 
klienta. Aktualną sytuację na rynku pracy przedstawiła 
Alicja Turyła, wicedyrektor Urzędu Pracy w Tarnowskich 
Górach. Natomiast Aleksander König, prezes Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach mówił 
o korzyściach wynikających z członkostwa w IPH. 

Zobacz nasze zdjęcia na www.twg-kurier.pl  

FESTYNY SOŁECKIE 

Jak wakacje, to festyny! Na plenerowe imprezy 
zapraszamy w podanych terminach: 

 13.07 – Tworóg 
 03.08 – Koty  
 17.08 – Boruszowice 
 25.08 – Świniowice (Dożynki) 
 31.08 – Nowa Wieś Tworoska 
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Foto. W Brynku aż 2 roczniki zadawały egzamin: gimnazjaliści oraz 
uczniowie klas ósmych. Ten rok szkolny jest wyjątkowy również z innego 

powodu.  Zakończył się proces wygaszania gimnazjum. Placówkę  
w Brynku żegnano 17 czerwca. Przeczytacie o tym na str. 5.  
Poniżej „Szeryfowie Praw Dziecka”. Kim są? O tym na str.11. 

Foto. Świniowice biorą udział w konkursie „Najpiękniejsza wieś 
województwa śląskiego”. Przeczytajcie o tym na str.  7. 


