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Poniedziałek, 12 kwietnia 2010 
Nr 26, Cena 1zł                                  MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG 
 

 
Nakład kontrolowany 500 szt. 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
„U Nowaka” 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

ŚWINIOWICE 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 48 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

  

TWORÓG WITA WIOSNĘ! 
STR. 14 

Prawnik 
Darmowa porada prawna? Z TWG 
Kurierem to możliwe. Napisz list do 
prawnika, a na pewno pomoże 
rozwiązać problem. 

STR. 5 
 

Dwa lata gazety – zmiany, 
zmiany 
Zmieniamy adres strony 
internetowej i wygląd strony 
głównej gazety. 

STR. 7 
 

Na bieżąco 
Od dziś pytamy radnych o ostatnie 
cztery lata ich działalności 
samorządowej. 

 
STR. 16 

 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Zachęcamy do lektury kolejnego numeru 
miesięcznika, a w nim kilka nowości! 
 

Rozpoczynamy nowe cykle artykułów  
w poszczególnych działach, i tak nasz Prawnik 
będzie zajmował się prawem administracyjnym,  
w związku z czym zwraca się do Was z prośbą  
o zgłaszanie swoich problemów i wątpliwości w tym 
zakresie. Zaznaczamy, że porady udzielane poprzez 
naszą gazetę są darmowe, a autorom listów 
gwarantujemy anonimowość. 
 

W dziale Kulturalnie będziemy w odcinkach 
poznawać śląskich noblistów, a także zgłębimy 
historię Żydów, którzy byli mieszkańcami naszej 
gminy. W dziale Na bieżąco będziemy 
przeprowadzać krótkie rozmowy z radnymi, którzy 
podsumują pracę Rady Gminy w kadencji 2006 – 
2010. Poza tym, jak zwykle relacje z wydarzeń, które 
miały miejsce w ostatnim miesiącu oraz porady dla 
Pań jak żyć zdrowo i pięknie.  
 

Prosimy o zapoznanie się z naszą nową stroną 
internetową, na której znajdziecie wiele informacji  
o naszym miesięczniku.  

 
Zapraszamy do lektury! 
 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZHHHH....HH.HHHHHHHH....s.3 
 
SESJAHHHH..H...HHHHHHHHHHHH..s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Pieniądze unijne dla przedszkoli i szkół 
- Protest 
 
PRAWNIKHHHH...HHHHHHHHHHHH..s.5 
- Opłata adiacencka 
 
GMINA POD LUPĄHHHHHHHHHHHHH.s.6 
- Drogie Panie, na zdrowie! 
- Zmiany, zmiany, zmiany 
Tworoskie organy 
 
KULTURALNIEHHHHHHHHHHHHHHHs.9 
- Synowie Izraela w Tworogu, cz.1 
- Nobliści śląscy 
- Wyjazd do teatru 
- Recytację czas zacząć 
- Balonowe mistrzostwa 
- Nie miała baba kłopotu, czyli kupujemy aparat, cz.1 
- Warto przeczytać 
- TWG Kobieta 
- TWG Kurier Poleca 
 
NA BIEŻĄCOHHHHHHHHHH...HHH......s.14 
- Kolorowa wiosna 
- Kurs: Przedsiębiorczość 
- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej 
- Radni o kadencji 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Piotr Breguła, Anna Frączek, Piotr Gansiniec, s. Tomasza Gorczyca,  

Hanna Pawełczyk, Hildegarda Sopot, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

SZANOWNA REDAKCJO 
 

W miesięczniku TWG Kurier z dnia 08.03.2010r. 
Jest artykuł pt. Scalenie i podział w Boruszowicach. 
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest radny Piotr Krok. 
Nie wspomniano kto ma finansować prace i projekty 
geodezyjne? Są to znaczne koszty. Może 
pomysłodawca chciałby się wypowiedzieć na ten 
temat w następnym numerze Kuriera, bardzo 
prosimy i dziękujemy. 
Z wyrazami szacunku  

Grupa mieszkańców z Boruszowic 
 

Ponieważ decyzja o scaleniu i podziale gruntów 
w Boruszowicach została podjęta przez organ 
stanowiący – Radę Gminy Tworóg uchwałą nr 
LI/536/2010, a wykonawcą uchwały jest Wójt Gminy, 
z pytaniami mieszkańców Boruszowic zwróciliśmy się 
do władz gminy. 
 

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wyjaśnił, iż choć 
pomysłodawcą stworzenia w Boruszowicach 
spójnego centrum miejscowości jest radny Piotr Krok, 
to samą decyzję podjęła Rada Gminy  
w jednomyślnym głosowaniu. Zadanie to zostanie 
sfinansowane ze środków budżetu gminy i wyniesie 
około 20.000,00zł. Wykonawca prac geodezyjnych 
zostanie wyłoniony na zasadzie wyboru 
najkorzystniejszej oferty, zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Tworóg nr 1022/698/2010 w sprawie 
regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień 
do kwoty 14.000,00 euro w Urzędzie Gminy Tworóg 
oraz jednostkach Gminy nieposiadających 
osobowości prawnej. Zgodnie z Ustawą  
o samorządzie gminnym, zlecenia na wykonanie 
odpłatnych prac dla gminy nie może przyjąć 
osoba, która pełni funkcję radnego, jak również 
nie może prowadzić działalności na majątku gminy. - 
W tej kadencji tych zasad przestrzega się 
bezwzględnie – podsumowuje Wójt.  
 

Z zapytaniem o przeprowadzenie scalenia  
i podziału gruntów w Boruszowicach zwróciliśmy się 
również do Przewodniczącej Rady Gminy, Marii 
Łukoszek. Przewodnicząca podkreśla, że uchwała 
jest bardzo ważna dla mieszkańców Boruszowic, 
gdyż daje możliwość stworzenia centrum 
miejscowości na terenie pomiędzy Kościołem  
a Szkołą Podstawową, które będzie w przyszłości 
służyć celom publicznym. Zdaniem Marii Łukoszek 
taka przestrzeń rekreacyjno - oświatowa powinna być 
zapewniona w każdej miejscowości, niestety na 
dzień dzisiejszy nie każde sołectwo ją posiada. 
Uważa, że jeśli zaistniała możliwość 
przeprowadzenia procedury scalenia i podziału 
gruntów, czego efektem będzie pozyskanie przez 
gminę terenu z przeznaczeniem na cele publiczne, to 
należało z tej możliwości skorzystać. 
 

„LUBISZ DZIAŁAĆ? ROZWIŃ 
DZIAŁALNOŚĆ” 
 
Jesteś osobą zwolnioną lub przewidzianą do 
zwolnienia z przyczyn niedotyczących 
pracownika? 
 
Nie prowadziłeś działalności gospodarczej  
w okresie ostatnich 12 miesięcy? 
 
Zamierzasz prowadzić własną firmę? 
 

Zgłoś się do nas, otrzymasz kompleksowe 
przygotowanie oraz finansowe środki na otwarcie 
działalności gospodarczej. 
 

Oferujemy: 
- bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia 
działalności gospodarczej, 
- opiekę indywidualnego doradcy, 
- opiekę doradcy zawodowego i psychologa, 
- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości 
do 40 000,00 zł, 
- wsparcie pomostowe podstawowe do 6 miesięcy  
w wysokości do 1 317,00 zł miesięcznie, 
- w uzasadnionych przypadkach wsparcie 
pomostowe przedłużone do 12 miesięcy w wysokości 
do 1 317,00 zł miesięcznie. 
 

Projekt „Lubisz działać? Rozwiń działalność” 
skierowany jest do osób fizycznych mieszkających 
i/lub pracujących na terenie Powiatu tarnogórskiego, 
które zostały zwolnione lub są przewidziane do 
zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika. 
 

Formularz zgłoszeniowy z załącznikami 
można pobrać w siedzibie oraz na stronie 
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy. 
Dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 
16 kwietnia 2010 r. 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach 
ul. Towarowa 1,  42-600 Tarnowskie Góry 

Tel/fax 32 285 50 38 
www.pup-tg.pl 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z LII 
(52) sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 29 marca 
2010r: 
 
- podczas marcowej sesji odbyła się prezentacja 
multimedialna Gminnego Przedszkola w Tworogu 
poświęcona e–twining’owi czyli europejskiej 
współpracy szkół i przedszkoli. Dyrektor Przedszkola, 
Irena Mrówka oraz koordynator projektu w tworoskim 
przedszkolu, Teresa Adamczyk przedstawiły prace 
dzieci, które dzisiaj stanowią część europejskiej 
strony internetowej, dającej możliwość dzieciom  
z różnych państw i regionów do przedstawienia 
swojej kultury i tradycji. Spotkanie z radnymi było 
okazją do pochwalenia się zdobytymi odznakami i 
certyfikatami, które dla uczestników projektu mają 
ogromne znaczenie. Pani Dyrektor przedstawiła 
również dalsze plany związane ze współpracą 
europejską. 
- odbyła się również prezentacja projektu 
„Aktywizacja społeczno – zawodowa osób 
bezrobotnych w Gminie Tworóg” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 
prowadzonego przez Gminny Ośrodek Opieki 
Społecznej. Radni mogli zobaczyć na slajdach jak 
wyglądały przeprowadzone kursy i szkolenia dla 
osób bezrobotnych z naszej gminy.  
 

PIENIĄDZE UNIJNE DLA 
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ 
 

Rada Gminy podjęła dwie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację 
dwóch projektów ogłoszonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego. Obie umowy 
są niezbędne do tego, by chętne placówki oświatowe 
z naszej gminy mogły startować w konkursach  
o dofinansowanie przedsięwzięć związanych  
z edukacją. I tak Gminne Przedszkole w Tworogu 
oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny Gminnego 
Przedszkola w Wojsce złożyły wnioski w ramach 
konkursu działanie 9.1.1. pod nazwą „Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki (POKL) i starają się o dofinansowanie  
w wysokości: Przedszkole Tworóg – 322.666.50zł, 
Przedszkole Wojska- 306.666,50zł. Natomiast Szkoła 
Podstawowa w Tworogu startuje w konkursie 
działanie 9.1.2 pod nazwą „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 
edukacyjnych” (POKL). W tym przypadku 
wnioskowana kwota wynosi 281.530,00zł. 
 

Jeśli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, 
oferta placówek poszerzy się o różne ciekawe 
zajęcia takie jak muzykoterapia, rytmika, plastyka, 
zajęcia rozwijające kompetencje językowe  
i komunikacyjne, język angielski, gimnastyka 
korekcyjna. Przedszkole w Tworogu w ramach 
projektu chce zorganizować festyn pod nazwą :Różni 
i równi”. 
 

Już dziś wiadomo, że wnioski złożone przez 
obydwa przedszkola przeszły pozytywnie ocenę 
formalną i czekają na wyniki oceny merytorycznej. 
Dyrektorom, nauczycielom oraz wychowankom 
pozostaje trzymać kciuki i czekać na ogłoszenie 
przez Urząd Marszałkowski rozstrzygnięcia 
konkursu.  

(uchwała nr : LII/539/2010 i LII/540/2010) 
 

PROTEST 
 

W grudniowym numerze naszego miesięcznika 
omawialiśmy uchwałę XLVII/504/2009, na mocy 
której Rada Gminy przyjęła Regulamin Dofinansowań 
Przedsięwzięć Proekologicznych ze Środków 
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Regulamin ten dawał możliwość skorzystania  
z dofinansowania mieszkańcom, którzy zdecydowali 
się na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Taka możliwość skierowana była do tych sołectw, dla 
których nie przewiduje się budowy zbiorowej 
kanalizacji.  

 
Po zmianie przepisów uniemożliwiono taki rodzaj 

pomocy mieszkańcom. Dlatego radni Gminy Tworóg 
wystąpili z protestem do Premiera Rzeczpospolitej 
oraz Posłów przeciw likwidacji Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Rada 
Gminy zwraca się w podjętej uchwale o zmianę 
zapisu w Ustawie o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach poprzez dodanie w artykule 3 w/w ustawy 
ustępu w brzmieniu: 
 

W przypadku gdy w kierunkach rozwoju sieci 
gminnych, na określonych terenach gminy ze 
względów technicznych lub ekonomicznych nie 
przewiduje się budowy sieci zbiorowego 
odprowadzania ścieków, gmina może sfinansować 
budowę na tych terenach przydomowych 
oczyszczalni ścieków, w tym także przez udzielenie 
właścicielom nieruchomości datacji z budżetu, na 
zasadach określonych w uchwale organu 
stanowiącego. 

(uchwała nr LII/541/2010) 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

OPŁATA ADIACENCKA 
 

Rozpoczynamy cykl artykułów z zakresu prawa 
administracyjnego. Aparat władzy publicznej wkracza 
prawie w każdy aspekt naszego codziennego życia, 
a odbywa się to właśnie przy zastosowaniu głównie 
norm prawa administracyjnego. Jednocześnie ten 
dział prawa jest bardzo szeroki, a akty prawne z jego 
zakresu są wręcz niezliczone. Aby przybliżyć 
państwu czym jest prawo administracyjne 
przykładowo podać można, że ustawa  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz 
rozporządzenia wykonawcze do niej szczegółowo 
normują jakie substancje chemiczne, składniki 
mineralne i witaminy mogą być dodawane do 
środków spożywczych, które następnie kupujemy  
w sklepie. Ustawa reguluje kiedy można dodać do 
jedzenia aromaty, barwniki i inne substancje i do 
jakich produktów można je dodawać.  
 

Normy prawa administracyjnego spotkać 
możemy na każdym kroku. Chciałbym zachęcić 
Państwa do podzielenia się swoimi wątpliwościami, 
problemami w związku z załatwianiem urzędowych 
spraw. To właśnie w urzędach najczęściej stosowane 
jest prawo administracyjne w sprawach zwykłego 
obywatela. Ze względu na szeroki ich wachlarz oraz 
cel przyświecający naszej gazecie – rzetelne 
informowanie mieszkańców gminy Tworóg, 
niezbędna jest Państwa inicjatywa poprzez 
wskazanie jakie zagadnienia prawa 
administracyjnego mogą być dla Was przydatne. Ze 
swojej strony mogę obiecać, że na każdy list znajdzie 
się odpowiedź. Staram się również słuchać  
o problemach z jakimi stykają się ludzie w naszej 
Gminie i poruszać je na łamach TWG Kuriera. 
Jeszcze raz proszę o listy i e-maile. 
 

Na czasie wydaje się sprawa aktualnie 
ogłoszonego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Tworóg i Brynek. Uchwała 
nr XLIX/525/2010 Rady Gminy Tworóg z dnia 25 
stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w 
sołectwie Brynek i Tworóg została 16 marca 2010 r. 
ogłoszona w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 
Wejdzie w życie 16 kwietnia 2010 r. O tym czym jest 
sam plan pisaliśmy już na łamach TWG Kuriera.  
 

Nowy plan łączy się niejednokrotnie ze zmianą 
przeznaczenia danego gruntu. Jeżeli w wyniku takiej 
zmiany wzrośnie wartość nieruchomości, przy jej 
zbyciu właściciel będzie obowiązany zapłacić na 
rzecz gminy tzw. opłatę adiacencką. Wartość 
nieruchomości znacznie wzrasta zwykle, gdy 
wchodzący w życie plan zagospodarowania zmienia 
jej przeznaczenie z rolnego na budowlane. 
 

Należy pamiętać, że wójt naliczy opłatę wtedy, gdy  
w związku z uchwaleniem planu lub z jego zmianą, 
wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel zbywa tę 
działkę. Zbycie w rozumieniu przepisów nie obejmuje 
darowizny poczynionej na rzecz osoby najbliższej.  
 

Opłata jest ustalana procentowo od wzrostu 
wartości nieruchomości. Oznacza to, że do ustalenia 
jej wysokości, a następnie pobrania, niezbędne jest 
wyliczenie wartości nieruchomości przed wejściem w 
życie planu oraz tej wartości po rozpoczęciu jego 
obowiązywania. Wiąże się to zwykle z wykonaniem 
operatu szacunkowego. Wysokość opłaty jest 
ustalana w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego i wynosi maksymalnie 30%. 
Aktualnie ogłoszony plan zagospodarowania 
Tworoga i Brynka przewiduje, że opłata za wzrost 
wartości nieruchomości przy zmianie jej 
przeznaczenia na tereny budowlane wynosić będzie 
30%. Należy o tym pamiętać planując sprzedaż 
własnej nieruchomości, która dzięki planowi stała się 
działką budowlaną.  
 

Opłatę nalicza wójt w drodze decyzji 
administracyjnej. Procedura jest następująca: 
Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia 
umowy, której przedmiotem jest zbycie 
nieruchomości, w formie aktu notarialnego, jest 
zobowiązany przesłać wójtowi wypis z tego aktu. 
Wójt po otrzymaniu wymienionego wypisu bada czy 
sprzedana działka spełnia warunki do naliczenia 
opłaty i bezzwłocznie wydaje stosowną decyzję. 
Oczywiście od decyzji tej przysługuje odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego zgodnie  
z tokiem postępowania administracyjnego. Następnie 
decyzję drugiej instancji można skarżyć do sądu 
administracyjnego. Decyzja taka, jeżeli jest 
ostateczna, podlega przymusowej egzekucji. Decyzja 
o naliczeniu opłaty adiacenckiej może zostać wydana 
najpóźniej z upływem 5 lat od wejścia w życie planu 
lub jego zmiany.  
 

Jeżeli dojdzie do spełnienia wyżej opisanych 
warunków, a wójt wyda stosowną decyzję,  
w pierwszej kolejności należy zbadać czy faktycznie 
wartość nieruchomości zwiększyła się w związku ze 
zmianą przeznaczenia gruntu na wymienione  
w planie miejscowym. W drugiej kolejności musimy 
sprawdzić czy nie minęło już przypadkiem 5 lat od 
wejścia w życie takiego planu – wtedy wójt nie może 
już takiej decyzji wydać. W końcu sprawdzić trzeba 
czy wójt prawidłowo wyliczył sumę stanowiącą wzrost 
wartości nieruchomości i czy zastosował prawidłową 
stawkę procentową. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości w tym zakresie można zaskarżyć decyzję 
– składając w Urzędzie Gminy odwołanie kierowane 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Łukasz Frączek 
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DROGIE PANIE, NA ZDROWIE! 
 

W marcu odbył się już trzeci babiniec czyli 
gminne obchody dnia kobiet. Jak co roku panie 
spotkały się w piątkowe popołudnie w sali Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie organizatorzy przygotowali 
dla gości szereg atrakcji. Przygotowania do 
tegorocznej imprezy trwały długo, wymagały 
zaangażowania wielu osób, a także współpracy 
między różnymi instytucjami. A wszystko łączył jeden 
cel: przekonać mieszkanki gminy do profilaktyki raka 
piersi.  
 

Miesięcznik TWG Kurier już od lutego wspierał 
akcję publikacjami na temat wczesnego wykrywania 
nowotworu. Do Tworoga przyjechał mammobus, 
który stacjonował przy Urzędzie Gminy przez 3 dni. 
Gmina Tworóg włączyła się do ogólnopolskiej akcji 
„Wybierz życie”, w ramach której z bezpłatnego 
badania mammograficznego skorzystało około 220 
mieszkanek. Joanna Leksy pomysłodawczyni i jedna 
z organizatorek Babińca ma nadzieję, że mammobus 
zawita jeszcze do naszej gminy i mieszkanki, które 
tym razem nie zdecydowały się na badania, będą 
miały kolejną okazję. Mając świadomość, że na 
badaniach mammograficznych profilaktyka 
nowotworowa się nie kończy, Pani Leksy planuje 
nawiązanie ścisłej współpracy z Polskim Komitetem 
Zwalczania Raka (Oddział w Tarnowskich Górach), 
tj. z Panią Barbarą Dziuk, która już wyraziła chęć  
i zaangażowanie w przeprowadzaniu wspólnie  
z tutejszym Urzędem akcji prozdrowotnych. 
 

Podziękowania należały się również Prezesowi 
Zakładu Usług Komunalnych, Adamowi Chmielowi, 
który zapewnił dojazd na badania mammograficzne 
paniom z oddalonych od Tworoga miejscowości.  
 

Piątkowe spotkanie uroczyście otworzył Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź, który złożył wszystkim 
paniom serdecznie życzenia, między innymi życzył 
zdrowia, co w świetle tegorocznego spotkania miało 
szczególne znaczenie. Podziękował organizatorom 
oraz przedstawicielkom firm, które tego dnia 
wystawiły stoiska z produktami i usługami dla pań. 

Foto. Jednym z nielicznych mężczyzn na sali był Wójt. 

Foto. Kolejny raz mieszkanki nie zawiodły i licznie przybyły  
do GOK-u. 

Foto. Nawet najmłodsze „kobietki” świetnie się bawiły. 

Foto. Babiniec to okazja dla pań do pogawędek,  plotek  
i chwili relaksu. 
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Ważną częścią spotkania była prelekcja Barbary 
Dziuk - Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka 
Oddział w Tarnowskich Górach. Pani Barbara 
podzieliła się z mieszkankami swoimi 
doświadczeniami związanymi z chorobą. 
Przekonywała, że rak to nie wyrok, że należy 
szanować swoje zdrowie i walczyć o nie. Ona 
najlepiej wie jak ważne jest samo nastawienie do 
własnego zdrowia. Próbowała uzmysłowić paniom, 
że należy o nie dbać na co dzień. Wszystkie 
uczestniczki otrzymały foldery informacyjne oraz 
ulotki zawierające porady jak samemu badać piersi,  
a także wiedzę na temat koniecznych badań 
cytologicznych. 
 

Po wysłuchaniu prelekcji panie miały chwilkę by 
skorzystać z tego, co „baby” lubią najbardziej czyli  
z porad kosmetycznych, darmowego makijażu – to 
wszystko dzięki konsultantkom firmy Oriflame i Avon. 
Mieszkanki mogły również porozmawiać na temat 
odpowiedniej diety i wagi z profesjonalistą – dietetyk 
Eweliną Fraj. 
 

W lekki i romantyczny nastrój uczestniczki 
imprezy wprowadził duet Agnieszki Wajs  
i Sebastiana Dylnickiego - aktorów Teatru 
Muzycznego w Gliwicach. „Dumka na dwa serca”, 
niezapomniane utwory Sinatry, Grechuty to repertuar 
godny święta kobiet. Taki koncert wysłuchany przy 
lampce dobrego wina w nastrojowym świetle świec 
dopełnił tegoroczne obchody „Babińca”.  
 

Organizatorzy: Urząd Gminy Tworóg oraz 
Gminny Ośrodek Kultury dziękują paniom za dobrą 
zabawę i zapraszają na kolejne imprezy. 

 

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY  
 

Dwa lata istnienia naszego miesięcznika za 
nami. To dobry czas aby wyciągnąć wnioski  
z pracy, którą włożyliśmy w jego rozwój.  
 

Pierwszą nowością była modyfikacja wyglądu 
strony głównej (od nr 24). Od tej pory okładki 
poszczególnych wydań będą ustawiane na dwa 
sposoby: ze zdjęciem pionowym lub ze zdjęciem 
poziomym. 
 

Drugą nowością jest zmiana dotychczasowego 
adresu strony internetowej. Przez ostatnie dwa lata 
była ona dostępna pod adresem www.twgkurier.pl. 
Postanowiliśmy wprowadzić zmianę w adresie 
poprzez wprowadzenie myślnika pomiędzy „twg”  
i „kurier” by adres był bardziej czytelny. Tak więc od 
dzisiaj zapraszamy pod nowy adres: 
 

www.twg-kurier.pl 
 
Dodatkowo uzupełniamy listę numerów do pobrania 
ze strony o wszystkie archiwalne numery z dwóch lat 
naszego istnienia – specjalnie dla Was! Bardzo 
prosimy o wszelkie uwagi, opinie i pomysły co do 
strony, z miłą chęcią będziemy ją dla Was rozwijać. 

 
Łukasz Krain 

Nie zabrakło również stoiska Iwony Borowiec 
oraz Dagmary Gedigi – Kuty z ozdobami  
i dekoracjami wykonanymi techniką decoupage, 
biżuterią zrobiona na szydełku. Imprezie 
towarzyszyła także wystawa prac fotograficznych 
Anny Paras.  
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TWOROSKIE ORGANY 
 

W grudniu 2009 roku decyzją Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków organy  
w Kościele Parafialnym w Tworogu zostały wpisane 
do rejestru zabytków ruchomych Województwa 
Śląskiego. W marcu bieżącego roku Wojewódzki 
Konserwator wydał pozwolenie na prowadzenie prac 
konserwatorskich przy zabytku. Organy czeka  
w najbliższym czasie solidny remont. Obecnie nie są 
używane, są w tak krytycznym stanie, że trudno 
byłoby odkryć ich piękne brzmienie, organista gra na 
zastępczym instrumencie nagłośnionym elektrycznie. 
 

Tworoskie organy zostały zbudowane w 1901r  
w warsztacie firmowym „Schlag und Sohne”  
w Świdnicy. Instrument został umieszczony 
tradycyjnie na chórze muzycznym nad wejściem 
głównym do kościoła. Ponieważ chór jest dość mały, 
instrument przyłączono do tylnej ściany, by jednak 
umożliwić wejście pozostawiono przejście z tyłu. 
Można więc powiedzieć, ze na chór wchodzi się H 
przez organy, które znajdują się w drewnianej, wolno 
stojącej szafie, stykającej się w części prospektowej 
z tylną ścianą. Prospekt organowy (frontowa, 
zdobiona część organów) jest neoklasycystyczny, 
dostosowany do wnętrza kościoła i do jego stylu. Stół 
gry, połączony z szafą organową, usytuowany jest  
z boku instrumentu – po lewej stronie - patrząc od 
ołtarza głównego. Takie rozwiązanie wygodne jest 
dla organisty, któremu łatwiej jest obserwować 
postęp liturgii. Instrument posiada szesnaście 
głosów, z czego siedem znajduje się w manuale 
pierwszym (54 klawisze), pięć w manualne drugim 
(54 klawisze) i cztery w pedale (27 klawiszy). Bardzo 
ważnym elementem instrumentu jest miech  
z dmuchawą elektryczną, które znajdują się  
w dzwonnicy przed wejściem na chór. Dmuchawa 
elektryczna została wyprodukowana przez znaną 
niemiecką firmę Ventus. Powietrze z dmuchawy 
przekazywane jest do miecha, następnie podawane 
jest specjalnym kanałem przecinającym korytarz, 
którym wchodzi się na chór. Kanał dobiega do środka 
szafy organowej, gdzie rozchodzi się na mniejsze 
kanaliki, doprowadzające powietrze do stołu gry  
i sekcji manuałów pedału.  
 

Tyle na temat samej budowy organów, które są 
narzędziem w ręku muzyka. Warto wspomnieć w tym 
momencie osoby, które pełniły w parafii służbę 
organisty. Chociaż zapisków o organistach nie 
zawierają księgi parafialne, jednak z przekazu 
starszych parafian zebranych przez pewnego 
mieszkańca, udało się stworzyć listę osób, które 
zapisały się w historii muzyki tworoskiego kościoła.  
W latach 1907 – 1928 posługę organisty pełnił Kwiryn 
Gawoll – kierownik szkoły w Tworogu. Następnie 
funkcję tę do roku 1950 pełnił Leon Bartsch, 
nauczyciel tej samej szkoły. W latach 50’ na 
organach grała pani Osadnik. Następnie służbę aż do 
swojej śmierci, do roku 1980 pełnił Karol Jonecko – 
długoletni organista i kierownik chóru. Do dziś dnia 
zachowały się w parafii jego zapisy nutowe. 

Został pochowany przy kościele, naprzeciw 
chóru. Kolejnym organistą był Joachim Kopiec, 
następnie Grzegorz Winkler, który obecnie pełni 
posługę w jednej z parafii w Niemczech. W roku 1980 
grę w tworoskim kościele rozpoczął Paweł Swoboda, 
który służył do samej śmierci, do roku 2009. Od 1980 
głównym organistą w parafii został Antonii Kowoll, 
absolwent Studium Muzyki Kościelnej w Opolu. Pan 
Antonii gra w kościele do dziś, choć na razie nie na 
organach, a na instrumencie zastępczym. 
 

Biorąc pod uwagę wiek instrumentu, nie dziwi 
fakt, że drewno użyte do jego budowy jest już 
zniszczone przez robactwo, również drewno użyte do 
budowy piszczałek jest w opłakanym stanie, 
przykładem może być widoczna z tyłu szafy 
piszczałka drewniana, która w dolnej części jest tak 
zniszczona, że wręcz się rozsypuje. Aby jednak 
jakakolwiek piszczałka wydała dźwięk potrzeba 
powietrza. Tutaj również pojawiają się problemy. 
Wspomniana dmuchawa elektryczna ze względu na 
wiek nie spełnia swojej funkcji i powietrze nie zawsze 
dociera do piszczałek. Niestety stan piszczałek nie 
jest wcale lepszy. Rzędy piszczałek dla 
poszczególnych głosów muszą być podparte 
deskami poprowadzonymi na całej szerokości szafy 
organowej. Przykładów na tragiczny stan tworoskiego 
instrumentu można by mnożyć bez końca. Jedno jest 
pewne: potrzebny jest solidny remont. Taka naprawa 
to bardzo wielki wydatek i ogrom pracy do 
wykonania. Niewątpliwie jest to jednak inwestycja, 
która będzie służyć następnym pokoleniom parafian. 
Ksiądz proboszcz Parafii św. Antoniego rozpoczął 
zbiórkę pieniędzy na ten cel. Otwarte zostało konto  
w Banku Spółdzielczym w Tworogu o numerze:  
63 8466 0002 0000 1674 2000 0001, na które 
mieszkańcy mogą wpłacać środki, które 
przeznaczone zostaną na remont organów. Miejmy 
nadzieję, że przedsięwzięcie się uda. Przykre byłoby 
mieć w parafii piękny instrument, ale z powodu jego 
stanu akompaniować do mszy np. na keyboardzie.  

 
Tekst powstał w oparciu o informacje 

udzielone przez proboszcza Parafii św. Antoniego 
oraz w oparciu o materiały zebrane przez jednego  

z mieszkańców gminy. 
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W ostatnim numerze TWG Kuriera 
zakończyliśmy cykl poświęcony historii tworoskich 
szkół. Tym razem lokalny historyk, Fryderyk Zgodzaj 
przeniesie nas w czasie, by przedstawić tą część 
historii gminy, która łączy różne kultury, dowiemy się 
jak w naszej małej ojczyźnie współistniały dwie 
społeczności: katolicka i żydowska. 

 גןךןבט ילאךשי ןב
 

SYNOWIE IZRAELA  
W TWOROGU CZ. I 
 

Mało kto o tym wie, iż w przyszłym roku przypada 
170 rocznica urodzin wybitnego syna tej ziemi.  
W Tworogu 30.V.1841 roku urodził się Philipp Bloch, 
który został żydowskim historykiem i rabinem 
reformowanym. Kształcił się we wrocławskim 
seminarium rabinackim. Doktoraty filozofii i historii 
uzyskał w 1865 roku na Śląskim Uniwersytecie we 
Wrocławiu. W latach 1868 – 1870 był nauczycielem 
na żydowskich uczelniach w Monachium. W 1871 
roku został rabinem liberalnej „Brotherhood”  
w Poznaniu, urząd ten sprawował przez ponad 50 lat 
i właśnie tam zasłynął jako wybitny kaznodzieja. 
Między innymi był członkiem „Związku Wolnych 
Rabinów Niemiec”. Był także jednym z założycieli  
w 1903 roku „Towarzystwa Promocji Nauki 
Judaizmu”. W 1905 roku brał czynny udział  
w powstawaniu „Całkowitego Archiwum Niemieckich 
Żydów w Berlinie”. Ostatnie lata życia spędzili  
w Berlinie, zmarł w 1923 roku. W swoich pracach 
naukowych zajmował się głównie religią, kabałą,  
filozofią i historią. 
 

Bloch to nie jedyny Tworożanin pochodzenia 
żydowskiego. W historii rozwoju Tworoga, duży 
wkład mają również inni przedstawiciele wyznania 
mojżeszowego. 
 

W roku 1720 w obrębie parafii Tworóg 
zamieszkiwało 1356 katolików i 19 innowierców.  
W 1845 r. Tworóg liczył sobie 749 katolików,  
13 protestantów i 39 żydów, w 1855 r. 697 katolików, 
27 protestantów i 89 żydów, natomiast w 1927 roku 
było 3934 katolików, 126 protestantów i 62 żydów. 
 

Pierwsi żydzi, podobnie jak na całym Śląsku, do 
Tworoga przybyli z Moraw. Jedna z wcześniejszych 
wzmianek znajduje się w „Księdze chrztów parafii 
Tworóg”. Jest tam zapisane : „Dn. 8.VI.1753r. została 
ochrzczona w Tworogu 19 letnia żydówka. Na imię 
dano jej Maria Teresa. Chrzest ten zgromadził liczną 
szlachtę z okolicy.” Chrztu udzielił ks. Jan Berger 
proboszcz z Toszka, który pochodził z Tworoga i był 
tu proboszczem w latach 1740-1746. 

Inny zapis zanotował ks. Edward Frank, proboszcz 
w latach 1851-1862. „Stary krzyż na cmentarzu groził 
obaleniem, zwrócono się o pomoc do patrona kościoła 
o wydanie drzewa, w tym czasie właścicielem Tworoga 
był ks. Adolf zu Hohenlohe- Ingelfingen, wyznania 
ewangelickiego. Prośba została oddalona, no cóż, 
biedny książę miał w tym czasie tylko 21.250 hektarów 
drzewostanu. Wtedy dziedzic Brynka, Żyd Bernhard 
Rosenthal z własnej woli nakazał wyszukać odpowiedni 
zdrowy pień i podarował go kościołowi na nowy krzyż 
cmentarny.” Natomiast ks. Ignacy Wesseli pisze, że 
młyn na Zielonym jako budowla istniał już w 1757 r.  
W między czasie miał kilku właścicieli. Przed pierwszą 
wojną światową był w posiadaniu spółki dwóch Żydów, 
Samuel Kugel & Mesinger. 
 

Wojska napoleońskie wracając po klęsce pod 
Moskwą przyniosły na nasz teren zarazę cholery. 
Uważano w tym czasie, że jedynym skutecznym 
środkiem przeciw tej chorobie jest picie na umór 
alkoholu. Są wzmianki o żydach nie wymienionych  
z nazwiska,  którzy wyszli naprzeciw takiemu 
twierdzeniu,  skutecznie upijając miejscową ludność. 
Przyniosło to wiele nieszczęść. Ludzie na Górnym 
Śląsku tak nadużywali alkoholu, że utracili świadomość 
godności ludzkiej. Są zapisy w księgach zgonów parafii 
Tworóg o ludziach zmarłych w stanie upojenia  
z Tarnowskich Gór, Kotów, Nowej Wsi i Hanuska. 
 

W budynku GOK, w pomieszczeniach dzisiejszej 
biblioteki, była gospoda, którą posiadał Żyd o nazwisku 
Mandel Ansbach, później Aaron Freund, który ożenił 
się z Julią z d. Ansbach. W poprzednim stuleciu, do 
końca wojny, gospoda należała do rodziny Hoppe. 
Obok Ansbacha mieszkał kupiec handlujący drzewem  
i węglem - Żyd Moritz Imbach, później Golomb, jeszcze 
później Gemballa vel Gerwald. Istnieją zapisy z XIXw., 
które to miejsce nazywają „wangielnią”. Tam, gdzie 
dzisiaj mieści się Bank Spółdzielczy, gospodę 
prowadził Żyd Lazarius Gerstel, póżniej jego zięć Żyd 
Leo Traugott, który ożenił się z Friederiką z d. Gerstel, 
później Iwanowski vel Imhoff. Obok, w dzisiejszym 
ogródku, sklep prowadził Żyd Louis Cohn, ciekawe czy 
dr J.Cohn Przewodniczący Związku Rabinów na 
Górnym Śląsku z Katowic i sędzia Pańskiego Urzędu 
Sądowego K.Cohn z Tworoga byli jego krewnymi. 
Naprzeciw kościoła miał parcelę kupiec Żyd Marcus 
Kallmann, teraz w tym miejscu stoi pięć domów, starsi 
ludzie pamiętają gospodę Karlowski – Schinke, która 
niewątpliwie stała już wcześniej. 
 

Był też karczmarz – młynarz Żyd Hermann 
Loewenstamm, którego zięć również Żyd Abraham 
Schaefer wybudował w 1898 roku gospodę, która 
później nosiła nazwę „Hotel Schwarzer Adler” po 
wojnie „Gospoda Leśna” obecnie znowu „Adler”. 

 
Fryderyk Zgodzaj 

 

KULTURALNIE 
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WYJAZD DO TEATRU 
 

Dnia 21 marca 2010 rada Sołecka w Wojsce 
zorganizowała wyjazd do Teatru w Gliwicach na 
operetkę pt. Wiedeńska Krew Straussa, Tytułowa 
Wiedeńska krew... należy do najpopularniejszych 
operetkowych przebojów. Kierownikiem muzycznym 
spektaklu był Maciej Niesiołowski, znany  
z telewizyjnych programów Z batutą i humorem,  
a specjalnie dla Gliwickiego Teatru Muzycznego 
partię Gabrieli przygotowała Grażyna Brodzińska, 
największa gwiazda współczesnej polskiej operetki. 
Przejazd do Teatru zapewnił gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu. 

 

RECYTACJĘ CZAS ZACZĄĆ 
 

Przypominamy, że 20 kwietnia rozpocznie się  
X Jubileuszowy Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów Brynek 2010. 
Uczestnicy konkursu wystąpią w trzech kategoriach 
wiekowych: grupa najmłodsza - uczniowie klas I-III 
szkoły podstawowej, grupa młodsza - uczniowie klas 
IV-VI szkoły podstawowej, grupa starsza-uczniowie 
gimnazjum. Konkurs odbędzie się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu (Tworóg, ul. Zamkowa 1) 
w następujących terminach: 20 kwietnia 2010 r.  
(wtorek) - godz. 1000-  klasy I-III Szkoły Podstawowej, 
20 kwietnia 2010 r. (wtorek) - godz. 1200 – klasy IV-
VI, 21 kwietnia 2010 r. (środa) - godz. 1000 - 
gimnazjum. Podsumowanie konkursu połączone  
z uroczystymi obchodami dziesięciolecia 
konkursowych spotkań odbędzie się w Gimnazjum w 
Brynku na początku czerwca. Informacje o konkursie 
oraz wzór karty zgłoszenia znaleźć można również 
na stronie internetowej Gimnazjum w Brynku:  

www.gimnazjumbrynek.home.pl 
 

BALONOWE MISTRZOSTWA 
 

21 marca 13 naszych chłopców z Zakładu 
Leczniczo – Wychowawczego w Wojsce wzięło 
udział w XXI Mistrzostwach Aeroklubu Gliwickiego 
Modeli Balonów na Ogrzane Powietrze. W pierwszej 
dziesiątce znalazło się 3 naszych chłopców, dzięki 
temu zdobyliśmy II miejsce i awansowaliśmy do 
startu w Mistrzostwach Polski, które odbędą się 10  
i 11 kwietnia w Łasku koło Łodzi. Nasi zawodnicy 
zdobyli puchar i 3 brązowe medale. 

 
Zakład Leczniczo - Wychowawczy w Wojsce 

s. Tomasza Gorczyca 
 

INTERNET W BIBLIOTECE  
W WOJSCE 
 

Od marca mieszkańcy Wojski mogą korzystać  
z darmowego internetu w bibliotece w Wojsce. 
Biblioteka jest czynna we wtorki, środy i piątki  
w godzinach od 12:00 do 17:00.  
 

NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ.I 
 

Zadziwiająco wysoka liczba naukowców wywodzi 
się ze Śląska, to znaczy tu się urodzili i spędzili 
pierwsze lata życia. Ta prowincja w roku 1939 liczyła 
4,8 milionów mieszkańców i do dzisiejszego dnia 
wydała 12 naukowców, którzy otrzymali nagrodę 
Nobla. Należy jednak zaznaczyć, że tylko Gerhard 
Kaupfmann żył i zmarł prawdziwie na Śląsku, 
wszyscy inni nagrodzeni  pracowali i żyli poza 
Śląskiem, wielu z nich w Stanach Zjednoczonych. 
Tym właśnie osobom poświęcimy w najbliższym 
czasie uwagę, przybliżymy ich życie oraz zasługi  
w poszczególnych dziedzinach nauki. Pierwszą 
nagrodę dla śląskiego naukowca przyznano w roku 
1908 i otrzymał ją Paul Ehrlich. Od niego właśnie 
rozpoczniemy naszą opowieść o urodzonych na 
Śląsku naukowcach. 
 

PAUL EHRLICH – PIONIER 
WSPÓŁCZESEJ 
CHEMIOTERAPII 
 

Paul Ehrlich otrzymał nagrodę Nobla z dziedziny 
medycyny w roku 1908. Ehrlich urodził się w 1854 
roku w Strehlen (Strzelno, woj. dolnośląskie), zmarł  
w roku 1915 w Frankfurcie na Menem. Studiował 
medycynę we Wrocławiu, Strasburgu, Breisgau  
i Lipsku. Naukowiec w swoich badaniach opracował 
metodę barwienia preparatów medycznych do badań 
mikroskopowych. Spostrzegł, że środki chemiczne, 
takie jak barwnik anilinowy działają na komórki 
żywych organizmów. W umyśle naukowca zrodziła 
się myśl, by opracować takie związki chemiczne, 
które działały by tylko na niepożądane komórki  
w organiźmie  np. na zarazki. Efektem jego pracy 
było odkrycie salwarsanu – pierwszego 
syntetycznego środka bakteriobójczego stosowanego 
do leczenie kiły. Paul Ehrlich uważany jest za 
pioniera współczesnej chemioterapii. 
 

Ehrlich wywodził się z żydowskiej rodziny, jego 
ojciec był znanym i poważanym kupcem w Strehlen, 
cała rodzina była wyznania mojżeszowego, jako żonę 
obrał sobie siostrę żydowskiego fabrykanta  
z Górnego Śląska – Pinkusa. Postać noblisty cieszyła 
się zawsze dużym uznaniem i szacunkiem  
w Niemczech. Od 1989 roku w zjednoczonych już 
Niemczech wizerunek Paula Ehrlicha umieszczono 
na banknocie dwustumarkowym. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

NIE MIAŁA BABA KŁOPOTU, 
CZYLI KUPUJEMY APARAT, 
CZ. 1 

 
Kupując nowy aparat fotograficzny, bardzo łatwo 

nabawić się silnego bólu głowy. Powodem jest 
oczywiście ilość modeli do wyboru, długie listy nic 
nam nie mówiących parametrów technicznych, 
krzykliwe reklamy z których wynika, że najlepszych 
aparatów jest tyle, ile tylko zdołamy przejrzeć 
folderów, rozliczne promocje no i w końcu opinie 
znajomych, też z reguły sprzeczne. 
 

Co prawda nie ma na to jednej uniwersalnej 
recepty, podobnie jak nie ma jednego, najlepszego na 
rynku aparatu. Ale z całą pewnością istnieje na rynku  
i czeka, aparat najlepszy dla nas i dla naszych 
potrzeb.  
 

Kupując aparat należy sobie odpowiedzieć jasno 
na podstawowe pytanie: do czego tak naprawdę 
będziemy go używać?  
 

Na początek wariant łatwiejszy. Jeżeli mamy 
ambicje głębiej zająć się fotografią, marzy nam się 
robienie pięknych portretów lub krajobrazów czy też 
podglądanie mrówek, tudzież innych robaczków to 
sprawa jest prosta. Musimy kupić lustrzankę. 
 

A kupując lustrzankę wystarczy pamiętać o jednej 
tylko zasadzie. Otóż nie ma znaczenia, co jest 
przykręcone do drugiego końca obiektywu. Innymi 
słowy mówiąc, o funkcjonalności aparatu i jakości 
zdjęć, decyduje głównie jakość optykiH 
 

Stąd należy kupić najlepszy obiektyw na jaki nas 
stać. I jakieś body, czyli korpus, który będzie 
przyjazny w obsłudze, trwały no i zmieści się  
w budżecie. Później, poszerzając sferę naszych 
zainteresowań fotograficznych, będziemy kupować 
kolejne obiektywy.  
 

Niestety, jest to opcja dość droga, bo naprawdę 
dobry obiektyw do lustrzanki to wydatek kilku tysięcy 
złotych. 
 

Na zdjęciu niewielki zestaw lustrzanka + optyka.  
Od lewej: 
- obiektyw szerokokątny typu „rybie oko” (do zdjęć  
w pomieszczeniach, do architektury i pejzażu), 
- obiektyw makro (czyli robaczki, kwiatuszki itp.), 
- teleobiektyw o dużej jasności (zdjęcia sportowe, 
przyrodnicze), 
- lustrzanka z obiektywem standardowym  
i zewnętrzną lampą błyskową 
- obiektyw stałoogniskowy o bardzo dużej jasności 
f:1,8 do zdjęć portretowych. 

Cdn. 
Piotr Gansiniec 

 

WARTO PRZECZYTAĆ! 
 

Bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej 
przygotowały dla Państwa zestaw nowości, po 
które warto sięgnąć, a które znajdują się na 
półkach naszej biblioteki: 
 
Brown D. Zaginiony symbol 
Cody D. Cukiereczek 
Kara A. Czarny piątek 
Picoult J. Przemiana 
Schmitt E.E. Ulisses z Bagdadu 
Wood B. Kobieta  tysiąca tajemnic 
Zender W. Strefa światła 
Cussler C. Korsarz  
Griffin L. Życie bez lata 
Grisham J. Zawodowiec 
Clark M. H. Festiwal radości 
Sparks Szczęściarz 
Fielding W pajęczej sieci 
Kutz K. Piąta strona świata 
Cofałka J. Księga Ślązaków 
Grochola K. Kryształowy anioł  
Spis J. Miłość i spadek 
Meyer K. Księga Edenu 
Du Brul J. Klątwa Pandory 
Larson E. Diabeł w białym mieście 
 
Biblioteki gminne czynne są w dniach:  
Tworóg : pn – pt od 9:00 do 18:00  
(oprócz czwartku),  
Boruszowice: pn – pt od 14:00 – 18:00  
(oprócz czwartku),  
Wojska: wt., śr., i pt. od12:00 do 17:00 
 
ZAPRASZAMY! 
 

GOK INFORMUJE 
 
 -16 kwietnia o godzinie 17:00 w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu  odbędzie się wystawa sprzętu 
audiowizualnego Rafała Szwarackiego  
- 17 kwietnia odbędzie się kurs decoupage.  
 
Odpłatność wynosi 50zł od osoby. Zapisy 
przyjmowane są w bibliotece do dnia 16 kwietnia  
Tel. 32 285 74 92 
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TWG KURIER – KOBIETA 

Nadchodząca wiosna kusi, żeby wskoczyć  
w letni, zwiewny ciuch i tu, delikatnie mówiąc, 
pojawia się mały problem: wylewa nam się 
niepotrzebna fałdka tłuszczu. Wciągamy brzuch, 
zakładamy różnego rodzaju paski, które mają 
zasłonić to, czego nie chcemy pokazać światu ale 
efekt tych wszystkich starań nie zadawala nas. I co 
zrobić? Rozwiązanie jest wydawało by się bardzo 
proste. W pierwszej kolejności ruch fizyczny czyli 
rower, ćwiczenia przy muzyce a do tego Hdietka. 
Tak, ale jaka?  
 

Kolorowe czasopisma zasypują nas 
propozycjami wielu cudownych diet. Cudowne, to one 
są na pewno ale bardzo czasochłonne, no bo trzeba 
liczyć, ile się przyjmuje kalorii dziennie, gotować 
specjalne dietetyczne dania (nie do końca 
odpowiadające rodzinie, a gotowanie dwóch 
obiadów, to chyba przesadaH).Kolejną, przez 
niektóre z nas stosowaną metodą, jest po prostu 
głodzenie się, niestety metoda ta nie jest zbyt 
komfortowa i grozi efektem jojo.  
 

Co więc zrobić z naszą dietką? Założyć kolejny 
pasek? Zrezygnować z modnego ciuszka? Pokochać 
swój tłuszczyk? Niekoniecznie. Rewelacyjna, 
sprawdzona, skuteczna i bez efektu jojo jest dieta 
„MŻ”. Dla tych pań, które jej nie znają podajemy 
przepis: jemy mniej, stopniowo zmniejszając racje 
żywnościowe, na przykład jeśli do tej pory na 
śniadanie zjadałyśmy kromkę chleba, to teraz jemy 
pół kromki, obkładamy ją dużą ilością sałaty i innych 
nowalijek, to samo robimy z obiadem: rezygnujemy  
z ziemniaków, a dokładamy drugą porcję sałaty i do 
tego najlepiej duszone mięso, które wyjdzie na 
zdrowie całej rodzinie, a nam pomoże pozbyć się 
tych niedoskonałości, które spędzają nam sen  
z powiek. Pamiętajmy również o tym, aby każdy kęs 
rzuć długo, oszukujemy w ten sposób nasz żołądek, 
który szybciej czuje się nasycony i sam mówi nam 
stop, możesz już skończyć jeść. Reasumując, 
stosujmy zasadę „śniadanie zjedz obfite, obiadem 
podziel się z bliźnim, a kolację oddaj biednemu”. Po 
miesiącu takich praktyk żaden tłuszczyk nie będzie 
nas raził w oczy, a koleżanka z pracy z nutką 
zazdrości będzie patrzyć na naszą zgrabną sylwetkę. 
 

By jednak z odchudzaniem nie przesadzić, warto 
sięgnąć po informację, ile tak naprawdę ważyć 
powinnyśmy. Najprostszą metodą jest skorzystanie  
z internetowych kalkulatorów BMI (wskaźnik masy 
ciała). Wystarczy w wyszukiwarce wstukać hasło 
„kalkulator BMI”, następnie otworzyć stronę i podać 
swoje parametry czyli wzrost i płeć. Kalkulator 
wyliczy jaka waga jest dla nas najlepsza. Możemy 
również sprawdzić swój obecny wskaźnik BMI  
i zobaczyć, czy nasze kilogramy to rzeczywiście 
otyłość czy jedynie lekka nadwaga. Życzymy 
powodzenia! 
 

RUCH TO TWOJE ZDROWIE! 
 

W związku z dużym nasileniem zachorowań 
kobiet i zagrożeń, należy się zastanowić jak 
wspomóc kobiety między 30 a 60 rokiem życia  
i powyżej. 
 

Aktualnie istnieje wiele programów wspierających 
profilaktykę medyczną, w których wytłuszczonym 
drukiem, na pierwszym planie znajdują się punkty 
mówiące o tym, że każda kobieta powinna być 
aktywna fizycznie. 
 

Ruch i aktywność fizyczna jest priorytetem  
w leczeniu nowotworów, osteoporozy, chorób układu 
krążenia, schorzeń kręgosłupa i stawów - dla 
młodych kobiet – jako profilaktyka, oraz dla kobiet  
w wieku dojrzałym - jako wspomaganie leczenia.  
 

Zdrowy organizm powinien funkcjonować jak 
sprawna maszyna, w którym wszystkie elementy 
działają bez zarzutu wzajemnie się uzupełniając. Na 
uzyskanie takiego efektu pozwala nam aerobic, który 
ma znaczenie dla pracy całego układu krążenia, 
dotlenia organizm, wzmacnia jego odporność na 
choroby, pozwala rozwijać takie cechy motoryczne 
jak siła, wytrzymałość, gibkość, koordynacja 
ruchowa, wzmacnia kości. To dzięki wysiłkowi 
fizycznemu krew dociera do każdej cząsteczki 
ludzkiego ciała dostarczając komórkom niezbędnych 
elementów do właściwej pracy. Takim elementem jest 
wapń – ważny budulec kości, którego brak w okresie 
menopauzy doprowadza do poważnej choroby jaką 
jest osteoporoza. Dzięki ćwiczeniom organizm 
wytwarza białe ciałka krwi i interleukiny pełniące 
funkcję ochronną w organizmie.  
 

Organizm kobiety regularnie ćwiczącej nie 
odkłada tłuszczu, wydziela mniej estrogenów, co 
zwalnia tempo podziału komórek i zmniejsza 
prawdopodobieństwo powstawania guzów. 
 

Reasumując, w zdrowym ciele zdrowy duch, a 
ciało jest dużo zdrowsze dzięki wysiłkowi fizycznemu. 
Niestety na wsiach kobiety mają mało możliwości 
uprawiania sportu i profilaktyki ruchowej, dlatego 
zapraszamy wszystkie mieszkanki na cotygodniowe 
zajęcia ruchowe przy muzyce w każdy czwartek  
o godzinie 19:00 w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury. Prosimy zabrać ze sobą karimatę lub kocyk. 

 

WIOSENNE PRZEBUDZENIE 
CZYLI WCHODZIMY NA 
WAGĘ! 
 

Każda z nas po długiej i męczącej zimie, która 
sprzyjała podjadaniu, nie jest zadowolona ze swojego 
wyglądu. Nadchodząca wiosna kusi, żeby wskoczyć 
w letni, zwiewny ciuch i tu, delikatnie mówiąc, 
pojawia się mały problem: wylewa nam się 
niepotrzebna fałdka tłuszczu. 

Masz ciekawy pomysł lub problem?  
Napisz do nas: 

twgkurier@poczta.fm 
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TWG KURIER – KULTURALNIE – POLECAMY 

KSIĄŻKA: „ULISSES Z BAGDADU”, ERIC-EMMANUEL SCHMIDT 
 

Autor “Oscara i pani Róży” tym razem porusza problem emigrantów, których losy 
mogą do złudzenia przypominać mityczną wędrówkę Odysa do swej upragnionej Itaki. 
Jego najnowsza powieść to współczesna odyseja, tułaczka z Iraku po nieznanych 
lądach, której celem jest „kraina mlekiem i miodem płynąca”, czyli LondynH  

 
Tytułowym „Ulissesem z Bagdadu” jest Saad, młody Irakijczyk, który postanawia 

opuścić na zawsze swoja ojczyznę i udać się w poszukiwaniu lepszego, bardziej 
ludzkiego świata. Wychowany na zachodniej literaturze ma konkretne wyobrażenie 
Europy, dostrzega w niej szansę na lepszą przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jak 
dalece błędne i naiwne były to marzenia, ma się przekonać docierając w końcu do 
stolicy Anglii. 

 

MUZYKA: „ HERBERT”,  MARTUSEWICZ I ARTYŚCI 
 

Z czym kojarzy Ci się Herbert? Tak, tak, ten poeta! Z herbatnikiem? – 
kruchym, lekkim, smacznym, przekąśnym? Raczej wątpliwe. Na pewno  
z Panem Cogito – to z czasów szkolnych.  
 

I otóż dostałam niedawno płytę, gdzie poezja Herberta okraszona jest 
dźwiękami autorstwa Karima Martusewicza. Nie trzeba mówić, że na krążku 
pojawia się głos Jana Nowickiego, Wojciecha Waglewskiego, Macieja 
Stuhra czy Gaby Kulki i niemal namacalnie wyczuwa się ich radość 
odkrywania na nowo wszystkich połączeń słownych Herberta. Nie trzeba 
podkreślać, że płyta zachwyca różnorodnością, ale i dowolnością 
rozumienia. Nikt nam niczego nie narzuca. Podaje na talerzu danie do 
analizy, nie konsumpcji. I przyznam szczerze, że sama jestem wciąż 
zasłuchana i zamyślona. „Stoimy na granicy nazwanej rozsądkiem”H  

FILM: „WYSPA TAJEMNIC” 
 

Nowy film z uwielbianym przez kobiety Leonardem di Caprio w roli głównej. Tym 
razem Leonardo wciela się w rolę inspektora policji o imieniu Teddy, byłego żołnierza 
drugiej wojny światowej. Nie zdradzając ciekawej fabuły, mogę jedynie stwierdzić, że 
film stanowi niejako podróż w głąb umysłu głównego bohatera. Akcja toczy się na 
wyspie, w której centrum znajduje się szpital dla psychicznie chorych. Ponieważ jest 
to szpital szczególnie chroniony, trafiają do niego najgorsi zbrodniarze, głównie 
zabójcy. Na początku filmu inspektor Teddy Daniels ze swoim partnerem Chuckiem 
trafiają na tytułową wyspę. Mają za zadanie zbadać sprawę zaginionej pacjentki 
szpitala – niebezpiecznej morderczyni własnych dzieci. Prowadząc śledztwo główny 
bohater powoli dociera do prawdy, która stanowić będzie zaskoczenie dla każdego  
z widzów filmu. Trzymająca w napięciu akcja, mroczny i tajemniczy klimat szpitala 
psychiatrycznego, błyskotliwa i dobrze przemyślana fabuła - to niewątpliwie te cechy 
filmu, które przyciągają do kin rzeszę wielbicieli thrillerów. Polecamy.  
 

Zanim jednak zdecyduje się na emigrację, życie bardzo boleśnie go doświadcza. Dowiaduje się, że  
w wybuchu ginie jego narzeczona, zaś w strzelaninie  ojciec. Przekonany, że stracił wszystko, stawia swoje 
życie na jedną kartę. Opuszcza matkę i siostry, ostatni raz, ale bez żalu ogląda się za siebie i wyrusza. Mimo, że 
przedostanie się do Europy okazuje się trudniejsze niż myślał, nie ma zamiaru rezygnować. Po drodze spotyka 
Cyklopa, czarodziejkę Kirke, a nawet syrenyH Mało tego, w jego wędrówce towarzyszy mu duch ojca, który 
niczym anioł stróż szepce do ucha podpowiadając co robić. Brzmi baśniowo? Niestety z bajką losy Saad’a nie 
mają wiele wspólnego. 

 
Książkę można uznać za skuteczną prowokację do refleksji nad sytuacją przybyszów z różnych zakątków 

świata, którzy niejednokrotnie decydując się na emigrację poszukują nie tylko chleba, ale przede wszystkim 
wolności i godności. Sam Saad przez całą wędrówkę zastanawia się co znaczy jego imię - czy jest to smutek, 
czy może nadzieja. Po lekturze jedno jest pewne. Emigranci, choć doskonale wiedzą czym jest smutek, to  
z pewnością należą do ludzi, których właśnie nadzieja na lepsze jutro może przeprowadzić przez wszystkie 
granice.  Ksiązka godna polecenia. Można ja wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu.  
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NA BIEśĄCO 
KURIER 
TWG 

KOLOROWA WIOSNA! 
 

We wtorek 23 marca ruch w Tworogu 
sparaliżowała ...wiosna! Wezwana przez 
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej, przeszła 
barwnym korowodem przez centrum, by rozgościć 
się na stałe na placu przy Urzędzie Gminy. 

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności 
informatycznych dzieci oraz odkrywanie miejsc 
pamięci związanych z powstaniami śląskimi. 
Uczniowie zdobędą wiedzę o naszym patronie  
w czasie cyklu zajęć wyjazdowych i prowadzić będą 
stronę internetową na ten temat 
 
- Nasi uczniowie: Dagmara Gluch z klasy V oraz 
Mateusz Krain z klasy VI zdobyli wysokie 
punktowane miejsca i zostali finalistami Konkursu 
Interdyscyplinarnego w województwie śląskim. 
Gratulujemy im serdecznie i cieszymy się z sukcesu 
szkoły. 
 
- W sporcie także udało się nam zdobyć znaczące 
sukcesy:II miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców  
w Finale Gminnym Siatkówki, I miejsce dziewcząt  
i chłopców w Finale Gminnym Koszykówki, I miejsce 
chłopców i II miejsce dziewcząt w Finale Powiatowym 
Koszykówki w Radzionkowie, zakwalifikowanie się 
drużyny chłopców do Finału Rejonowego Powiatu 
Tarnogórskiego i Lublinieckiego w Koszykówce. 
 

KURS: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
 

Sytuacja na lokalnym rynku pracy wciąż nie 
napawa optymizmem. Systematycznie wzrasta liczba 
osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Tarnowskich Górach, co dodatkowo 
spotęgowane jest spadkiem ilość zgłaszanych miejsc 
zatrudnienia.  
 

Wobec takich trudności jednak nie wszyscy 
mieszkańcy naszej Gminy pozostają bierni. Dobrym 
przykładem przedsiębiorczości i kreatywnego 
myślenia wykazał się Pan Janusz Gregorczyk – od 
marca bieżącego roku taksówkarz „Taxi Tworóg”. 
Pomysł wprowadzenia taksówki to nowa jakość  
w Gminie Tworóg oraz spełnienie oczekiwań 
mieszkańców znużonych dotychczasowymi 
utrudnieniami komunikacyjnymi. Dzięki nowemu 
środkowi transportu Klienci „Taxi Tworóg” mogą 
liczyć, prócz zwyczajnego przejazdu, także na 
realizację takich usług jak np.: obsługa imprez 
okolicznościowych i rodzinnych, realizacja zakupów, 
czy też dowóz i odbiór dzieci z przedszkoli i szkół. 
Jak mówi Pan Janusz Gregorczyk:- Wystarczy 
wykręcić nr 602 881 001, a wszelkie przejazdy 
Klientów Taxi Tworóg staną się łatwe i wygodne -. 
 

Przykład nowego gminnego taksówkarza 
pokazuje, że nawet w obliczu trudnej sytuacji na 
rynku pracy nie należy załamywać rąk, lecz dążyć do 
realizacji swoich planów i marzeń. Czasem wystarczy 
dobry pomysł i odrobina determinacji. Powodzenia! 

 
Piotr Breguła 

 

Poprzebierane w kolorowe stroje dzieci 
piosenkami i okrzykami wzywały upragnioną wiosnę. 
Kolorowy orszak powitali Przewodnicząca Rady 
Gminy, Maria Łukoszek oraz Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź. Dzieci poprosiły władze gminy o nowe 
miejsca do bezpiecznych zabaw na świeżym 
powietrzu, który służyłby im do bezpiecznych zabaw 
na świeżym powietrzu. Uczniowie i przedszkolaki 
zostały obdarowane słodkościami, po czym powróciły 
do swoich szkolnych i przedszkolnych sal, by dalej 
cieszyć się tak długo w tym roku wyczekiwaną 
wiosną. 
 

SP TWORÓG INFORMUJE  
 
- Nasza szkoła złożyła wniosek na realizację projektu 
z Europejskiego Funduszu Społecznego  
"Z komputerem śladami powstań śląskich", w ramach 
którego prowadzone będą dodatkowe zajęcia dla 
uczniów. 
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Eliminacje wojewódzkie turnieju odbędą się  
17 kwietnia o godzinie 10:00 w Siewierzu. Powiat 
Tarnogórski reprezentować będą dh. Diana Wons, dh 
Anna Soll i dh Krzysztof Baron. Życzymy 
powodzenia! 
 

DZIEŃ KOBIET W WOJSCE 
 

7 marca 2010r. Panie z Koła Kobiet w Wojsce  
obchodziły swoje święto - Dzień Kobiet. Spotkanie 
było jednocześnie 1 rocznicą powstania Koła Kobiet 
w Wojsce – dokładnie rok temu z inicjatywy radnego 
Adama Lachowicza, który zachęcił Panie do 
reaktywacji Koła, po kilkudziesięcioletniej przerwie 
Koło Kobiet w Wojsce zostało na nowo zawiązane – 
wspomina przewodnicząca Koła. Hildegarda Sopot.  
Z tej okazji  zostali zaproszeni specjalni goście: 
Eugeniusz Gwóźdź, Wójt Gminy Tworóg, ksiądz Piotr 
Puchała  - proboszcz Parafii w Wojsce, Adam 
Lachowicz – radny Gminy Tworóg i Jan Siwiec – 
sołtys Wojski.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 kobiet  
z Wojski. Goście złożyli najlepsze życzenia Paniom, 
życząc zdrowia, szczęścia, pomyślności i dalszej 
owocnej współpracy. Spotkanie odbyło się w bardzo 
miłej i sympatycznej atmosferze przy degustacji 
wypieków Pań z Koła Kobiet w Wojsce, degustacji 
wyrobów wędliniarskich Państwa Ziaja oraz 
wspólnym śpiewie karaoke.  
 

Organizatorzy dziękują za pomoc w organizacji 
święta: Wójtowi Gminy Tworóg Eugeniuszowi 
Gwoźdź,  Adamowi Lachowiczowicz, Janowi Siwiec, 
Państwu Ziaja, Eugeniuszowi Siwiec, właścicielom 
Baru Muśliwskigo Państwu Lachowicz oraz Paniom, 
które w tym roku upiekły ciasto na spotkanie: Lidii 
Sołga, Beacie Janiga, Marioli Halder, Mariannie Żyta, 
Hildegardzie Sopot, Adelajdzie Jaworek, Urszuli 
Friedek, Lidii Sopot, Jolancie Antoszków, Juliannie 
Biwo. 

Hildegarda Sopot 

 

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
WIEDZY POŻARNICZEJ 
 

Od początku marca trwają zmagania  
w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
Pierwszym etapem były eliminacje gminne, które  
w przypadku naszej gminy odbyły się 1 marca  
w świetlicy OSP Boruszowice-Hanusek. Do eliminacji 
gminnych Turnieju przystąpiło 23 druhów z terenu 
naszej Gminy, którzy byli podzieleni na trzy grupy 
wiekowe. Testy przygotowali st.kpt.mgr inż. Grzegorz 
Twardawa oraz kpt.mgr inż. Radosław Chojnacki  
z KP PSP w Tarnowskich Górach. Fundatorem 
nagród był Wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź. 
Zwycięzcami w poszczególnych grupach zostali:  
w I grupie - Diana Wons OSP Koty, Tomasz Wallach 
OSP Boruszowice Hanusek, Wojciech Moc OSP 
Tworóg, w II grupie - Anna Soll OSP Koty, Krzysztof 
Kroczek OSP Tworóg, Natalia Sus OSP Świniowice, 
w III grupie - Mirosław Ziaja OSP Koty, Karina Sus 
OSP Świniowice, Damian Belik OSP Boruszowice-
Hanusek. 
 

Zwycięzcy eliminacji gminnych wzięli udział  
w eliminacjach powiatowych, które odbyły się 20 
marca w świetlicy OSP Księży Las. Z całego powiatu 
tarnogórskiego do turnieju przystąpiło 17 druhów, 
którzy startowali w trzech kategoriach wiekowych: 
szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
ponadgimnazjalne. Uczestnicy turnieju rozwiązywali 
zadania testowe przygotowane przez st.kpt.mgr inż. 
Grzegorza Twardawę. Wręczenia medali i dyplomów 
dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP RP w Tarnowskich Górach, dh. Jan Jenczek 
oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
RP w Zbrosławicach dh. Ryszard Pyka. Fundatorem 
medali był Zarząd Oddziału Powiatowego OSP RP  
w Tarnowskich Górach, a poczęstunek dla 
wszystkich uczestników przygotował Zarząd OSP 
Księży Las. Zwycięzcami w poszczególnych grupach 
zostali: w I Grupie - Diana Wons OSP Koty, Dawid 
Dobrosławski OSP Łubie, Wojciech Moc OSP 
Tworóg, w II Grupie - Anna Soll OSP Koty, Natalia 
Sus OSP Świniowice, Sandra Kaminiorz OSP Łubie, 
w III Grupie - Krzysztof Baron OSP Kalety, Mirosław 
Ziaja OSP Koty, Karina Sus OSP Świniowice  
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Co dotyczy Sołectwa Koty, najważniejszą inwestycją 
była modernizacja przedszkola w Kotach na kwotę 
około 650.000,zł, oraz położenie nawierzchni 
asfaltowej na ulicy Leśnej w tej miejscowości na 
kwotę około 270.000,zł. Kolejnym i najważniejszym 
osiągnięciem będzie dokończenie kanalizacji 
sanitarnej w Sołectwie, które ma zostać ukończone 
do końca 2010 r., a sfinansowane w 50%  
z pozyskanych środków unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  
w kwocie około 2.500.000.zł. Zdaniem Pana 
Pilarskiego powodem do dumy jest również 
pozyskanie środków z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg na lata 2008 – 2011 na nową 
nawierzchnie wcześniej skanalizowanej ulicy 
Lublinieckiej w kwocie 614.000.zł. Jako osoba 
związana z Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł 
Koty” cieszy się z faktu, że na boisku udało się 
zamontować część krzesełek. Jego marzeniem jest 
dokończenie tego przedsięwzięcia oraz modernizacja 
nawierzchni boiska sportowego i wielofunkcyjnego. 
W następnych latach obowiązkowo należy położyć 
nawierzchnie asfaltowe na skanalizowanych 
odcinkach dróg. Ma nadzieję, że w przyszłości znajdą 
się środki finansowe do ich realizacji. 

Adam Lachowicz wysoko ocenia współpracę 
radnych, rzeczową dyskusję podczas obrad 
poszczególnych komisji oraz sesji, dzięki czemu 
zawsze udaje się wypracować porozumienie, 
zwłaszcza kiedy chodzi o podział środków na 
inwestycje. Dużym osiągnięciem oraz wspólnym 
sukcesem całej Rady, zdaniem radnego Lachowicza, 
było opracowanie i przeprowadzenie Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji skierowanego do 
mieszkańców wszystkich sołectw. Cieszy się  
z przeprowadzonej modernizacji oświetlenia,  
a zwłaszcza z dodania lamp w miejscach do tej pory 
nieoświetlonych. Zadowolony jest z faktu pozyskania 
około 3 mln środków zewnętrznych na inwestycje.  
W Wojsce podczas obecnej kadencji 
wyremontowano wnętrze szkoły oraz rozpoczęto 
rozbudowę przedszkola i remizy strażackiej. Przy 
współpracy ze starostwem powiatowym udało się 
wykonać wymianę chodnika przy ul. Powstańców 
Śląskich oraz wykonanie 2 przejść dla pieszych. Za 
największy problem radny uważa likwidację przez 
ministra możliwości finansowania z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska przydomowych 
oczyszczalni ścieków dla osób prywatnych. Pomimo, 
że Rada uchwaliła program wspomagający 
finansowanie budowy ekologicznych oczyszczalni, 
obecnie gmina nie może wypłacać dotacji. Pan Adam 
wyraża nadzieję, że złożony protest przyniesie 
rezultat w postaci zmiany ustawy. Chciałby poprawy 
oraz uregulowania gospodarki ściekowej oraz stanu 
melioracji w sołectwie. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Adam Lachowicz, radny  
z Wojski – Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej, członek 
Komisji Budżetowej oraz 
Komisji Rozwoju Inwentaryzacji 
i Rolnictwa. 
 

RADNI O KADENCJI 
 

W grudniu 2010 minie czteroletnia kadencja 
obecnej Rady Gminy. Postanowiliśmy zapytać 
radnych jak oceniają swoją pracę samorządowca, co 
uważają za sukces, a czego nie udało się 
zrealizować, jakie czynniki ich zdaniem sprzyjają 
realizacji swoich zamierzeń, a jakie stoją na 
przeszkodzie. W tym miesiącu wypowiedzieli się: 
Adam Lachowicz, Ryszard Pilarski oraz Lucjan Sus. 
 

Ryszard Pilarski, radny z Kotów 
– Przewodniczący Komisji 
Statutowej, członek Komisji 
Rewizyjnej. 
 

Radny Pilarski uważa, że wszystkie dokonania  
w dużej mierze są sukcesem całej Rady i jej 
rozważnych, przemyślanych decyzji. 

Lucjan Sus, radny ze Świniowic 
– członek Komisji Rewizyjnej 
oraz Rozwoju, Inwentaryzacji  
i Rolnictwa 
 

Pan Lucjan uważa, że ważne w pracy Rady 
Gminy są jednomyślność i chęć współpracy radnych. 
Jako mieszkaniec Świniowic cieszy się, że w ciągu 
tych 4 lat udało się dokończyć boisko  
w Świniowicach, przeprowadzić remont remizy, 
wymienić w niej okna oraz instalację CO. Bardzo 
wysoko ocenia współpracę z mieszkańcami swojej 
miejscowości, ich solidarność, zwłaszcza w trudnych 
momentach jak np. zeszłoroczny pożar. Zdaniem 
radnego dobrym przykładem mobilizacji 
mieszkańców było ufundowanie tablicy 
upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej  
z Świniowic. W skali całej gminy za sukces uważa 
wykonanie inwestycji kanalizacyjnych, gdyż regulacja 
gospodarki ściekowej do dla radnego sprawa 
priorytetowa. Podobnie jak radny Lachowicz ubolewa 
nad wprowadzonymi zmianami w ustawodawstwie, 
które spowodowały brak możliwości 
współfinansowania przez gminę przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Jako pomysłodawca podjęcia 
uchwały protestującej przeciw tym zmianom, ma 
nadzieję, że już wkrótce możliwość ta zostanie 
przywrócone. Żałuje, że budżet gminy nie pozwala na 
wszystkie inwestycje, w przyszłości chciałby, żeby  
w każdym gospodarstwie, które nie ma możliwości 
przyłączenie do zbiorowej kanalizacji, zainstalowana 
była przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
 


