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Poniedziałek, 10 maja 2010 
Nr 27, 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 

  

27 maj – 20-lecie powstania samorządu! 

Sesja 
Podsumowanie wydatków i zysków 
za 2009 rok. Sprawdź na co 
wydano pieniądze. 

 
STR. 4 

 

Pod lupą 
Konrad Piecuch – dla jednych 
bohater, dla drugich donosiciel. 
Mało kto wie, że spoczywa na 
kotowskim cmentarzu. 

STR. 6 
 

Na bieżąco 
Wrażenia brynkowskich 
gimnazjalistów po egzaminach. 

 
 

STR. 14 
 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W majowym numerze TWG Kuriera wiele uwagi 
poświęcamy jubileuszowi 20-lecia istnienia 
samorządów gminnych. Przeczytacie również  
o wydarzeniach, które w ostatnim miesiącu miały 
miejsce na terenie gminy takich jak wystawy, 
konkursy, akcje ekologiczne. Ponadto nie zabraknie 
ciekawych tekstów związanych z historią naszego 
regionu.  

 
Poruszymy również kwestie inwestycji w gminie, 

zarówno tych już zakończonych jak i planowanych. 
Na temat kończącej się w tym roku kadencji Rady 
Gminy wypowiedzą się kolejni radni: Urszula 
Zawiślok, Łukasz Ziob oraz Waldemar Profus. 
 

Do grona naszych dziennikarzy dołączyła Agata 
Krain. Nowej koleżance życzymy satysfakcji  
z wykonywanej pracy, wielu ciekawych tematów oraz 
życzliwych ludzi. 

 
Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
LISTONOSZIIII....II.IIIIIIII....s.3 
 
SESJAIIII..I...IIIIIIIIIIII..s.4 
- Wykonanie budżetu za rok 2009 
- 20-lecie samorządu 
 
PRAWNIKIIII...IIIIIIIIIIII..s.5 
- Sprostowanie 
- Drogi sprawą gminy? 
 
GMINA POD LUPĄIIIIIIIIIIIII.s.6 
- Kim był Konrad Piecuch? 
 
KULTURALNIEIIIIIIIIIIIIIIIs.7 
- Synowie Izraela w Tworogu, cz.2 
- Nobliści śląscy, cz. 2 
- Nietypowa wystawa 
- Kto wygrał konkurs recytatorski 
- Rozstrzygnięcie I etapu konkursu foto 
- Dziecięca ekspresja 
- X Konkurs Przyrodniczy 
- Nie miała baba kłopotu, czyli kupujemy aparat, cz.2 
- TWG Kobieta 
- TWG Kurier Poleca 
 
NA BIEŻĄCOIIIIIIIIII...III......s.14 
- Czas egzaminów 
- Kolejny remont w Kotach 
- Eko-filmy 
- Ratujmy naszą ziemię! 
- Radni o kadencji 

 

Redakcja 
Agata Ziaja – Redaktor naczelny 

Grażyna Chmiel – Redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – Redaktor prawny 
Agata Krain – Redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Izabela Cogiel, Anna Frączek, Piotr Gansiniec, Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk, 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 
Z OKAZJI DNIA 
PRACOWNIKA 
SAMORZĄDOWEGO  

 
wszystkim obecnym i byłym pracownikom Urzędu 
Gminy Tworóg i jednostek podległych, 
wytrwałości, cierpliwości i satysfakcji  
z wypełnianych zadań oraz wiele radości w życiu 
osobistym  

życzą 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Maria Łukoszek 

  
Wójt Gminy Tworóg  
Eugeniusz Gwóźdź 

 

JUBILEUSZOWE PREZENTY 
 
Z OKAZJI JUBILEUSZU20-LECIA UTWORZENIA 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO URZĄD GMINY 
PRZYGOTOWAŁ DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
TWORÓG UPOMINKI: 
 

Pierwszych 100-tu mieszkańców Gminy Tworóg, 
którzy przyjdą do Urzędu Gminy Tworóg (pokój 102) 
z aktualnym TWG Kurierem (numerem majowym)  
i z dowodem osobistym (nowym) otrzyma kubki 
„Przyjaciela Gminy Tworóg”. Ilość kubków została 
rozdysponowana proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców sołectw, tj.  
- Boruszowice : 12 szt. 
- Brynek : 6 szt. 
- Hanusek : 7 szt. 
- Koty : 11 szt. 
- Mikołeska : 2 szt. 
- Nowa Wieś Tw. : 9 szt. 
- Połomia : 6 szt. 
- Świniowice : 6 szt. 
- Tworóg : 32 szt. 
- Wojska : 9 szt 
 

Z promocji może skorzystać tylko jedna 
pełnoletnia osoba z najbliższej rodziny. 
 

Z promocji wyłączeni są pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg i jednostek podległych : GOPS, GOK, 
ZOPO oraz ich najbliższa rodzina. 
 

Szczegółowy regulamin promocji do wglądu  
w Urzędzie Gminy Tworóg.   
 

Z OKAZJI JUBILEUSZU  
20-LECIA UTWORZENIA 
SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO 
  
wszystkim obecnym oraz z poprzednich kadencji: 
radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich, byłym 
Wójtom i Członkom Zarządu Gminy oraz innym 
osobom zaangażowanym w pracy na rzecz dobra 
naszej małej ojczyzny – Gminy Tworóg, dużo 
zdrowia i radości oraz spełnienia marzeń w życiu 
osobistym i zawodowym 

życzą 
 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Maria Łukoszek 

  
Wójt Gminy Tworóg  
Eugeniusz Gwóźdź 

 

GOK INFORMUJE 
15 maja o godz. 9.00 odbędzie się kurs 

decoupage. Odpłatność wynosi 50zł od osoby. 
Zapisy przyjmowane są w bibliotece do dnia 13 
maja Tel. 32 285 74 92 
 

URZĄD INFORMUJE 
Urząd Gminy Tworóg prosi wszystkie Panie, 

które jeszcze nie odebrały wyników badań 
mammograficznych, do ich odbioru w pokoju 
102 (w siedzibie urzędu). 
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KURIER 
TWG SESJA 

WYKONANIE BUDŻETU ZA 
ROK 2009 
 

Najważniejszym tematem na kwietniowej sesji 
było sprawozdanie z wykonaniu budżetu za rok 2009. 
Wcześniej Komisja Rewizyjna Rady Gminy 
analizowała budżet pod kątem prawidłowości jego 
realizacji. Budżet to plan finansowy gminy, który 
Rada Gminy podejmuje na dany rok kalendarzowy, 
za jego realizację odpowiada Wójt Gminy. Tak więc 
przyjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu, wiąże się 
również z udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy. 
Absolutorium to pozytywna ocena Rady Gminy 
wystawiona Wójtowi za prawidłową realizację planu 
finansowego gminy za dany rok. 
 

Dochody budżetu gminy wyniosły w roku 2009 
17.215.176,51zł. Porównując tą kwotę do założonego 
planu dochodów w uchwale budżetowej z grudnia 
2008 roku, suma ta stanowi 97,8% planu. Na taką 
sytuację wpłynął kryzys gospodarczy. Obniżyły się 
dochody z tytułu podatku dochodowego od osób 
fizycznych, w porównaniu do roku 2008 o prawie 
614.000,00zł. Nie udało się również zrealizować 
zaplanowanego dochodu z tytułu sprzedaży 
nieruchomości, w tym zakresie wykonano tylko około 
66% założonego planu. 
 

Wydatki gminy wyniosły 17.738.152,82zł – 
również zostały obniżone w stosunku do planu  
i stanowią 92,17% założonej w planie kwoty. Na jakie 
zadania inwestycyjne i remontowe wykorzystano 
budżetowe pieniądze? Oto przegląd najważniejszych 
prac sfinansowanych przez gminę w 2009 roku. 
Dużą część wydatków przeznaczono na inwestycje 
związane z przebudową dróg gminnych. Wykonano 
chodnik wzdłuż ulicy Mickiewicza w Tworogu, 
chodnik w Boruszowicach wzdłuż ulicy Szkolnej  
(z udziałem środków unijnych). Ze względu na 
bezpieczeństwo dzieci dojeżdżających do Szkoły 
Podstawowej w Tworogu powstała ścieżka rowerowe 
pomiędzy Nową Wsią Tworoską a Tworogiem. 
Zakończono II etap przebudowy ulicy Leśnej  
w Kotach. W ciągu roku wygospodarowano kwotę na 
budowę ulicy Dębowej w Kotach oraz ulicy Piastów  
w Hanusku, jak również wykonano projekt budowy 
ulicy Lublinieckiej w Kotach. Ponadto kontynuowano 
budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach Koty  
i Tworóg. W Wojsce rozpoczęto rozbudowę 
Przedszkola. W Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach wykonano wentylację grawitacyjną 
oraz wyremontowano posadzkę i instalację CO, 
wymieniono część okien. W Szkole Podstawowej  
w Tworogu rozbudowano monitoring obiektu, a przy 
boisku szkolnym postawiono piłko - chwyty.  
W budynku OSP Świniowice wymieniono kocioł CO 

oraz część okien. Wykonano również oświetlenie 
uliczne w Brynku i Boruszowicach. Realizację tych 
zadań pod względem finansowym przeanalizowała 
Komisja Rewizyjna. Wnioski Komisji oraz 
Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach, która wydała 
pozytywną opinię do wniosku Komisji Rewizyjnej  
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. 
 

20 – LECIE SAMORZĄDU 
 

20 lat temu – 8 marca 1990 roku Sejm Rzeczy 
Pospolitej przyjął ustawę powołującą do życia 
samorząd gminny. Następnie – 27 maja 1990 roku 
odbyły się pierwsze wybory do samorządów 
gminnych. 
 

Przyjęte akty prawne (ustawa o samorządzie 
gminnym, ordynacja wyborcza, ustawa  
o pracownikach samorządowych i inne) sprawiły, że 
samorząd gminny zaczął funkcjonować jako 
podstawowa samodzielna jednostka samorządu 
terytorialnego. W wyniku przemian powstało ponad  
2 tysiące gmin w tym gminy wiejskie, wiejsko – 
miejskie oraz miejskie. Pomimo zróżnicowanego 
charakteru gmin, przepisy określiły dla każdej z nich 
taki sam zakres zadań. Przepisy normują także 
sposób powoływania samorządu, który zostaje 
wybierany przez społeczność lokalną w drodze 
wyborów powszechnych. Zarówno członków rady 
gminy, rady powiatu czy sejmiku wojewódzkiego 
wybierają mieszkańcy. Od roku 2002 społeczność 
lokalna wybiera również wójta gminy, czy burmistrza 
miasta.  
 

Przyjęte przed 20 laty rozwiązania nie tylko 
dawały lokalnym wspólnotom mieszkańców 
samodzielność decyzyjną i własny aparat 
administracyjny, ale doprowadziły do zmiany w całym 
sektorze życia publicznego. Wyposażenie zaś 
wspólnot samorządowych w odrębny od 
państwowego majątek, doprowadziło do załamania 
monopolu państwa na świadczenie usług 
publicznych. Można zatem stwierdzić, że wraz  
z utworzeniem gmin „samorządowych” model 
jednolitej władzy państwowej w Polsce przestał 
istnieć. 
 

Obecna Rada Gminy Tworóg, to w historii 
samorządów piąta Rada w naszej gminie. Kadencja 
pierwszej rady przypadła na lata 1990 – 1994, drugiej 
– 1994 – 1998, trzeciej – 1998 – 2002, czwartej – 
2002 – 2006. W tym roku czekają nas kolejne wybory 
do samorządu terytorialnego. Będziemy wybierać 
zarówno radnych jak i wójta gminy, a także radnych 
do rady powiatu oraz do sejmiku województwa 
śląskiego. 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

SPROSTOWANIE 
 

W związku z tym, iż w ostatnim artykule TWG 
Prawnika nastąpiło błędne określenie opisywanej  
w nim instytucji, zaszła potrzeba sprostowania. 
Poruszana w nr 26 problematyka dotyczyła tzw. 
opłaty planistycznej, a nie jak to określono opłaty 
adiacenckiej. Te dwa rodzaje opłat są do siebie 
bardzo zbliżone, jednak unormowane dwoma 
różnymi aktami prawnymi. Gwoli wyjaśnienia opłata 
adiacencka, podobnie jak opłata planistyczna, 
ustalana jest decyzją wójta i ma związek ze 
zwiększeniem się wartości nieruchomości. Wysokość 
opłaty stanowi procent wzrostu wartości 
nieruchomości. Różnica polega na tym, iż  
w przypadku opłaty planistycznej wartość 
nieruchomości musiała wzrosnąć w związku z 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, natomiast opłatę adiacencką 
wymierza się w związku ze wzrostem wartości 
nieruchomości, spowodowanym budową urządzeń 
infrastruktury technicznej ze środków budżetu gminy 
lub Skarbu Państwa albo spowodowanym scalaniem 
i podziałem nieruchomości. Inna jest też stawka 
procentowa opłaty adiacenckiej, która może wynieść 
aż 50% kwoty o jaką wzrosła wartość nieruchomości. 
Za pomyłkę przepraszamy.  
 

DROGI SPRAWĄ GMINY? 
 

Po uciążliwym okresie zimowym wystarczy 
krótki spacer po terenach gminy by stwierdzić w jak 
złym stanie są nasze drogi. W związku z tym do 
Urzędu Gminy napływają od mieszkańców skargi  
i prośby o remont i budowę dróg gminnych. Czy 
jednak wnioski wszystkich mieszkańców są 
uzasadnione? Okazuje się, że gmina nie może 
finansować remontów, budowy oraz utrzymania dróg, 
których nie jest właścicielem. 
 

Ustawa o samorządzie gminnym mówi, że do 
zadań własnych gminy należy zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie dróg 
gminnych. Jednostkę samorządu terytorialnego 
obowiązują również inne ustawy, w tym Ustawa  
o drogach publicznych, z której jasno wynika, że 
budowa, przebudowa, remont, utrzymanie - w tym 
oświetlenie i odśnieżanie, ochrona i oznakowanie 
drogi należy do zadań zarządcy terenu, na którym 
zlokalizowana jest droga. Dla gminy oznacza to, że 
nie może przeznaczać środków z budżetu na drogi, 
których właścicielami są mieszkańcy. Wielu osobom 
taki stan rzeczy nie odpowiada, woleliby, by drogi 
były utrzymywane przez jednostkę samorządu 
terytorialnego. Takie osoby mogą skorzystać  
z możliwości przekazania swojej własności na rzecz 
gminy. 

– Jednym z priorytetów władz gminy w tej kadencji 
jest uporządkowanie spraw własnościowych dróg 
gminnych – tłumaczy Zastępca Wójta, Teodor 
Dramski. W naszej gminie od listopada 2006 roku 
przejęto na własność gminy 7 dróg prywatnych. Są to 
ul. Wiśniowa w Mikołesce, udz. 13/32 części  
w ul.Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej, udz. 9/20 cz.  
w ul. Świerkowej i Brzozowej w Boruszowicach oraz 
ul. Prosta, Brzozowa oraz udz. 3/12 części w ul. 
Jodłowej w Tworogu. Właściciele zrzekli się na rzecz 
gminy powierzchni drogi poprzez podpisanie 
stosownego aktu notarialnego. Należy zaznaczyć, że 
w Gminie Tworóg przekazywanie dróg odbywa się 
nieodpłatnie, gdyż gminy nie stać na wykup 
powierzchni po to, by następnie łożyć środki na ich 
utrzymanie. Gmina ponosi natomiast koszty 
związane z wykonaniem prac geodezyjnych  
i notarialnych. Jak zwykle bywa, są zwolennicy jak  
i przeciwnicy takiego rozwiązania. Jedni wolą 
pomniejszyć swoją własność o teren drogi, by pozbyć 
się obowiązku jej utrzymywania. Dla innych takie 
rozwiązanie nie wchodzi w grę. Trzeba jednak 
pamiętać o przepisach, z których jasno wynika kto 
odpowiada za stan drogi.  
 

Problem pojawia się również w przypadku, gdy 
w księdze wieczystej drogi widnieje zapis „własność 
Skarbu Państwa”. Taka droga nie jest własnością 
prywatną, ale również nie stanowi własności gminy. 
By tak się stało, niezbędna jest decyzja Wojewody 
Śląskiego o komunalizacji drogi. Często bywa jednak 
tak, że nieruchomość nie posiada księgi wieczystej. 
W takim przypadku Urząd Gminy w pierwszej 
kolejności występuje o założenie księgi wieczystej,  
a po jej ustanowieniu, zwraca się do Wojewody  
o wydanie decyzji komunalizacyjnej. W gminie 
Tworóg do tej pory udało się przejąć 81 dróg od 
Skarbu Państwa. Od listopada 2006 roku przejęto 

następujące ulice: Wiejska, Kasztanowa, Boczna, 
Zakładowa i Zamkowa w Brynku; Polna, Reja, 
Głowackiego Skośna i K. Miarki w Tworogu; 
Piaskowa, Leśna, Wiejska, Lubliniecka, Polna, 
Topolowa, Starowiejska, Stawowa i Szkolna  
w Kotach; Pniowiecka i Brusiecka w Mikołesce; 
Wykierz i fragment Wiejskiej w Świniowicach;  
fr. Kolonia Ameryka i fr. Kolonia Podlesie w Wojsce; 
Brynkowska, Leśniczówka, Piaskowa, Tylna, Łąkowa 
i Olchowa w Nowej Wsi Tworoskiej. Obecnie trwa 
regulacja ulic w Połomii, pozostałych ulic w Tworogu 
oraz ul. Saperów w Hanusku. 
 

Chcę zaznaczyć, że przejmowanie dróg wiąże 
się z większymi wydatkami na utrzymanie oraz 
remont – mówi Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź –  
W tym miejscu proszę o zrozumienie. Nie ma 
możliwości, że po przejęciu od razu będziemy drogę 
utwardzać czy to asfaltem czy kostką brukową. Taka 
droga musi poczekać na swoją kolej. 
 



 6 

 

KURIER 
TWG GMINA POD LUPĄ 

KIM BYŁ KONRAD PIECUCH? 
 

Zapewne niewielu mieszkańców gminy widziało 
kamień znajdujący się na cmentarzu w Kotach. Może 
dlatego, że ów kamień jest bardzo niepozorny, 
położony tuż obok kontenerów na śmieci, nieopodal 
płotu. Na tym tajemniczym kamieniu przymocowano 
tablicę, która wyjaśnia komu poświęcony jest głaz. 
Na tablicy widnieje napis: „Tu spoczywa Konrad 
Piecuch- Polak, Patriota, Powstaniec zamordowany 
bestialsko przez zbirów hitlerowskich w 1932 r. 
Cześć Jego pamięci”. Choć napis brzmi bardzo 
wzniośle, rozmawiając z mieszkańcami można 
odnieść wrażenie, że postać Piecucha jest dość 
kontrowersyjna. Dla jednych bohater, dla drugich 
donosiciel. Warto przytoczyć kilka informacji  
o człowieku żyjącym w tak burzliwych czasach. 
 

Piecuch kontynuował aktywność polityczną. 
Zauważyli to główni polityczni przeciwnicy – 
działacze miejscowych komórek NSDAP 
(Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia 
Robotników), którzy zaproponowali mu wstąpienie  
w szeregi partii Hitlera. Gdy odmówił, wydał na siebie 
wyrok. W nocy z 9 na 10 sierpnia 1932 r. do domu 
Piecucha wtargnęła czteroosobowa grupa 
bojówkarzy z SA. Z rozkazu miejscowego lidera 
komórki NSDAP, restauratora Paula Lachmana oraz 
rzeźnika Paula Golombka zamordowano Piecucha. 
Bezpośrednimi sprawcami byli czterej bojówkarze  
z SA. W wyniku rozprawy sądowej bojówkarze zostali 
skazani na karę śmierci, choć wyroku nigdy nie 
wykonano.  
 

Z drugiej strony, informacje, które zachowała 
„pamięć zbiorowa” tutejszych mieszkańców tworzy 
inny obraz Konrada Piecucha. Był on bowiem jednym 
z kłusowników tej ziemi. Zwierzyna w okolicznych 
lasach była możliwością dodatkowego zarobku. 
Prawdopodobnie restaurator Lachmann i rzeźnik 
Golombek byli odbiorcami leśnych trofeów. 
Przypuszcza się także, że sami uczestniczyli  
w nocnych łowach. Piecuch groził, że ujawni 
władzom konkurentów o szemranym interesie. Wtedy 
los Piecucha został przesądzony. Niewątpliwie 
prawda o zabójstwie Piecucha leży gdzieś pośrodku. 
Jak opowiadają tutejsi mieszkańcy, po śmierci 
Piecucha, wydobyto z dna rzeki Stoły pod mostem  
w Potępie ogromny kamień. Za pomocą koni 
przetransportowano kamień do centralnego miejsca 
wsi. Potężny głaz na cześć Piecucha stoi po dzień 
dzisiejszy przed budynkiem Domu Kultury w Potępie. 
Na pomniku zawieszona jest tablica z napisem  
„W 40-stą rocznicę zwycięstwa nad faszyzmem, 
bojownikom o polskość ziemi śląskiej – 9 maja 1985 
– Rodacy”. Natomiast na miejscu pochówku Konrada 
Piecucha w Kotach, umieszczono mniejszy, nie 
rzucający się w oczy kamień. W momencie, gdy do 
władzy doszli komuniści, na kamieniu zawiesili 
tablicę upamiętniającą Piecucha. Konrada 
upamiętnia także ulica jego imienia w Potępie. 
Jeszcze około 16tu lat temu dzisiejszy Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Potępie nazwany był jego 
imieniem. 
 

Kontrowersyjna postać Konrada Piecucha do 
dnia dzisiejszego budzi emocje wśród mieszkańców. 
Wiele osób poddaje pod wątpliwość jego bohaterską 
postawę. Może należy zatem przyjąć, że tablica jest 
przede wszystkim pomnikiem minionych czasów, 
poniekąd tajemnicą. Niezaprzeczalny natomiast jest 
fakt śmierci Konrada Piecucha w niewyjaśnionych 
okolicznościach. 

A.K. 
(tekst powstał w oparciu o pracę Marka Chmury oraz o rozmowy  

z mieszkańcami Potępy) 

 

Konrad Piecuch urodził się w Potępie w 1897 
roku. Był powstańcem śląskim, ofiarą głośnego  
w swoim czasie mordu w Potępie. Podczas pracy  
w Krupskim Młynie związał się z socjaldemokratami, 
którzy cieszyli się wówczas na Śląsku dużą 
popularnością. W 1917r. Piecuch otrzymał powołanie 
do armii podczas I Wojny Światowej, został 
skierowany na front zachodni. Po powrocie do domu 
zaangażował się w polski ruch wyzwoleńczy.  
W trakcie największej bitwy III Powstania – o Górę 
św. Anny walczył w szeregach powstańców.  
W momencie gdy na mocy międzynarodowych 
ustaleń Potępa została po niemieckiej stronie 
granicy, Piecuch wraz z bratem Franciszkiem uciekł 
na stronę polską do Królewskiej Huty (dziś Chorzów), 
gdzie obaj podjęli pracę w stalowni. Od tego 
momentu datuje się jego zaangażowanie  
w działalność antypaństwową skierowaną przeciw 
Niemcom. Nie można jednak udowodnić jego 
przynależności formalnej do którejkolwiek z partii. 
Brał udział w strajkach na terenie polskiej części 
Górnego Śląska. Podejrzany był o działalność 
antypaństwową, czego skutkiem było przesłuchanie. 
Z braku dowodów został zwolniony. Powrócił do 
rodzinnej wsi Potępa i zaczął pracę przy wymianie 
torów kolejowych w Tworogu. 
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SYNOWIE IZRAELA  
W TWOROGU CZ. II 
 

Tworogowskie księgi metrykalne notują takie 
znane i zacne rodziny żydowskie jak: Salo i Izaak 
Goldstein, Siegfried Kuratkowski, Adolph i Ludwig  
i Jonar Reich, Izaak i Paulina Ring z domu Kamm, 
Dorothea Loebmann z domu Kamm, Salo Kamm, 
Leyser i Jettel Fransluteur, Abraham Breslauer, 
Rosalia i Elkan i Dorel Schein, Moritz i Oskar 
Karliner, Seogold Hamburger, Rosalie i Minna Loewy 
z domu Gerstel, Jacob Gerstel oraz Marcus Ansbach 
syn Mandela, który jest wymieniony jako kupiec 
będący w posiadaniu dużego domu 
(Grosshausbesitzer) i wielu mniejszych 
(Mehrhaeusler). 
 

Marcus .Ansbach to postać na dzień dzisiejszy 
kontrowersyjna. Był kupcem, posiadał duży dom, 
współpracował z kościołem katolickim. Dom stał przy 
obecnej ul. Górnej obok kiosku Ruch. Starsi ludzie 
pamiętali, że w jego domu, który był zarazem 
Bethausem (hebr. bejt ha – midrasz, rodzaj 
żydowskiej kaplicy) odbywały się modły. Budowla 
była duża, drewniana z bardzo szpiczastym dachem 
sięgającym ziemi. 
 

Każdy religijny Żyd miał obowiązek przynajmniej 
trzy razy w ciągu dnia zwrócić się do Boga  
w modlitwie. Mógł to zrobić sam, lub w grupie 
współwyznawców, w takim wypadku w modlitwie 
musiał uczestniczyć minjan – quorum dziesięciu 
Żydów płci męskiej powyżej trzynastego roku życia 
(wiek uprawniający do odprawiania wszelkich 
nabożeństw publicznych i do czytania sefer Tora, 
czyli Pięcioksięgu Starego Testamentu). Uzyskanie 
tych praw wiązało się z uroczystością Bar mictwa 
(syn przykazania) – po ukończeniu trzynastu lat  
i jednego dnia życia, chłopca uważano za 
pełnoletniego pod względem religijnym. Od tej chwili 
spoczywał na nim obowiązek przestrzegania 
przykazań. O ile przyjęto wiek trzynastu lat za próg 
dojrzewania, o tyle prawdziwym kryterium dorosłości 
było wyrośnięcie co najmniej dwóch włosów 
łonowych. 
 

Modlitwy mogły się odbywać w domu lub  
w bożnicy. Żydowska modlitwa codzienna składała 
się trzech porządków: porannego, zwanego szachrit 
(świt) ustanowionego przez Abrahama – modlono się 
wtedy na czczo, przedwieczornego – mincha (ofiara) 
przypisanego Izaakowi – modlitwa odbywała się 
podczas pracy i wieczornego – maariw 
(sprowadzanie wieczoru), którego ustanowienie 
przypisane było patriarsze Jakubowi. 
 

Marcus Ansbach był właścicielem wielu 
nieruchomości, nie wiadomo jednak czy był 
współwłaścicielem,lub miał udział w młynie na 
Zielonym, czy tylko sprowadził tam maszyny jako 
kupiec. Wiadomo, że posiadały one napis „Ansbach. 
Jego nazwisko jest również kilka razy wymieniane  
w „Parafialnej Księdze Fundacji”, po raz pierwszy 
10.07.1873r.  
 

Marcus Ansbach zmarł 29.09.1894r. w wieku 51 
lat i został pochowany w Wielowsi. Nagrobek Marcusa 
Ansbacha po żydowsku – macewa, zachował się do 
dzisiaj w nienaruszonym stanie. Ponieważ był 
człowiekiem zamożnym, macewę miał wykonaną 
dwoma rodzajami inskrypcji. Większość macew 
wykonano z piaskowca, które ząb czasu naruszył  
i ulegają powolnemu rozkładowi. Na kilku nagrobkach 
są napisy od frontu po hebrajsku, a z tyłu po 
niemiecku. Napisy w języku niemieckim informują nas 
o pochodzeniu zmarłego.  
 

Żydowski cmentarz (kirkut) w Wielowsi zachował 
się do dzisiaj, jest w dobrym stanie dzięki  
p. Grzegorzowi Kamińskiemu, nauczycielowi historii  
w Szkole Podstawowej w Wielowsi. Jest oddalony od 
wsi około 1km. Chowani byli na nim także Żydzi  
z okolicznych miejscowości. Jedna czwarta kirkutu od 
strony południowo – wschodniej była wydzielona dla 
wyznawców z Tworoga. Do kirkutu prowadziły dwie 
drogi, jedna wchodząca, którą przynoszono od strony 
synagogi nieboszczyka. Po pochówku wychodzono 
drugą, żeby zgodnie z przesądem, nie pociągnąć za 
sobą ducha zmarłego i ochronić się przed 
nieszczęściem. 

Fryderyk Zgodzaj 
 

NOBLIŚCI ŚLĄSCY CZ. II 
  

W poprzednim numerze zapoznaliście się  
z pierwszym śląskim noblistą Paulem Ehrlichem. 
Kolejną postacią, która została uhonorowana tą 
znaczącą nagrodą jest wybitny humanista Gerhard 
Hauptmann. 

KULTURALNIE 

Foto. Kirkut w Wielowsi. 
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NIETYPOWA WYSTAWA 
 

W dniach od 23 kwietnia do 1 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu miała miejsce Wystawa 
Hobbystycznych Zbiorów Mariusza Rafała 
Szwaradzkiego, mieszkańca Krupskiego Młyna. 
Pasja pana Rafała polega na zbieraniu nośników 
muzycznych. Jego kolekcja liczy na dzień dzisiejszy 
około 4 tysięcy egzemplarzy. Są to kasety 
magnetofonowe, płyty winylowe, muzyczne kasety 
wideo, pocztówki długogrające, oraz płyty CD. 
 

Rafał Szwaradzki rozpoczął kolekcjonowanie 
nośników w 1995, najstarszym „eksponatem” w jego 
zbiorze jest taśma z nagraniem Krzysztofa 
Antkowiaka „Zakazany owoc”.  Wraz z przyjaciółmi  
i sympatykami jego hobby zakłada Kolekcjonerski 
Fanklub Muzyczny dla Osób Niepełnosprawnych pod 
patronatem Regionalnego Ogniska Historycznego  
w Krupskim Młynie. Marzeniem nietypowego 
hobbysty jest ustanowienie rekordu Guinnessa  
w zbieraniu nośników muzycznych. To jednak bardzo 
odległa wizja. Jeśli natomiast chodzi o bardziej 
konkretne plany, pan Rafał chce odwiedzić ze swoją 
wystawą jak najwięcej miejsc. Tworóg to druga, po 
Krupskim Młynie miejscowość, która gościła 
nietypową wystawę. Jak informuje pan Szwaradzki, 
starosta tarnogórski zaproponował, by wystawa 
odbyła się również w Tarnowskich Górach, pozostaje 
tylko ustalić szczegóły. Wystawę patronatem objął 
Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej - Andrzej Pilot. Pan 
Rafał szczególne podziękowania za wsparcie  
i pomoc w realizacji swoich marzeń składa Jackowi 
Pyda z Regionalengo Ogniska Historycznego  
w Krupskim Młynie, Sławomirowi Kocjan ze Sklepu 
Muzycznego Pod Nazwą oraz Andrzejowi Dreslerowi 
z firmy Ekspressefekt.  
   

GERHARD HAUPTMANN - DRAMATURG, 
POWIEŚCIOPISARZ, AUTOR 
TEATRALNY  
 

Szwedzka Akademia wyróżniła poetę doroczną 
nagrodą Nobla w dziedzinie literatury w roku 1912. 
Hauptmann urodził się w 1862 roku w Szczawnie 
Zdroju (dawniej Obersalbrum), jako czwarte dziecko 
tamtejszego hotelarza, Roberta Hauptmanna. Po 
niezbyt udanych próbach studiów rzeźbiarskich, chęć 
bycia artystą go nie opuściła. Na jego działalność 
literacką miał spory wpływ brat, który studiował  
w Zurychu filozofię.  
 

Ciekawym zbiegiem okoliczności jest to, że  
w roku 1895 trzej bracia poślubili trzy siostry 
Thienemann, córki drezdeńskiego bankiera. 
Wniesiony przez żonę posag umożliwił młodemu 
Gerhardowi zakup przepięknego domu w Szklarskiej 
Porębie. Tam powstały zarówno pierwsze dzieła jak  
i najważniejsze - ”Tkacze”, „Wniebowzięcie Hanusi” 
oraz „Futro bobrowe”. Żadna z późniejszych prac nie 
przyniosła mu takiej sławy co „Tkacze”- dramat 
opowiadający o powstaniu tkaczy z Gór Sowich  
w 1884 r. Berlińska prapremiera wywołała skandal na 
dworze cesarskim, jednakże Hauptmann zapewnił już 
sobie miejsce w gronie najważniejszych twórców 
literatury niemieckiej. W momencie gdy, Gerhard 
poznał 18 lat młodszą skrzypaczkę, jego małżeństwo 
zaczęło się rozpadać. Odtąd stale podróżował. 
Artystycznie spełniony, podjął decyzję  
o wybudowaniu w podkarkonoskiej wsi domu dla 
siebie i swej nowej wybranki. Literat kochał z całego 
serca ten dom, z podróży wracał do niego jako do 
szczęśliwej przystani. Tutaj właśnie napisał tragedię 
„Róża Bernd”, powstałą pod wpływem doświadczeń 
zdobytych podczas procesu o dzieciobójstwie,  
w którym zasiadł na ławie przysięgłych  
w jeleniogórskim sądzie. W 1905 Gerhard został 
uhonorowany tytułem „doctor litterarum honoris 
causa” uniwersytetu oksfordzkiego, natomiast  
w Niemczech przyznano mu nagrodę Grillparzera  
i Schillera. Rok później cieszył się pierwszą edycją 
swoich dzieł zebranych.  
 

W swojej twórczości często przedstawiał 
środowiska nizin, biedę, wyzysk, niesprawiedliwość 
społeczną. Był mistrzem charakteryzacji przy pomocy 
subtelnych środków. Niewątpliwie Ślązakom jest on 
bliski, gdyż opisywał ich losy. Hauptmann przedstawił 
na scenie sytuacje z życia wzięte, m. in. człowieka 
cierpiącego w roli głównej. W ten sposób w teatrze 
zagościły nowe impulsy, które do dziś mają wielkie 
znaczenie. Dla kultury Śląska, ważne było to, że 
wprowadził do swojej literatury dialekt śląski. Kilka 
jego sztuk zostało częściowo opracowanych na 
potrzeby filmu, czy też serialów telewizyjnych. W roku 
1946 Gerhard Hauptmann zmarł. Na wyraźne 
życzenie żony, a wbrew woli pisarza, postanowiono 
pochować go na bałtyckiej wyspie Hiddensee, gdzie 
od roku 1930 znajdowała się letnia rezydencja 
Hauptmannów. 
 

KTO WYGRAŁ KONKURS 
RECYTATORSKI? 
 

W dniach 20 - 21 kwietnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu odbywał się X Jubileuszowy 
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów organizowany przez 
Gimnazjum w Brynku i Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu.  
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W konkursie wzięło udział 53 recytatorów ze szkół 
powiatu tarnogórskiego. 
Uczniowie oceniani byli w trzech kategoriach 
wiekowych: 
 
Grupa najmłodsza: uczniowie szkół 
podstawowych  z klas I-III.   

W X konkursie wystąpili uczniowie ze szkół 
podstawowych w Boruszowicach, Tarnowskich 
Górach, Krupskim Młynie, Wojsce. 
 
Grupa młodsza: uczniowie szkół podstawowych  
z klas IV-VI. 

W tej części konkursu zaprezentowali się 
recytatorzy ze szkół podstawowych w Krupskim 
Młynie, Tarnowskich Górach, Wojsce. 
 
Grupa starsza: uczniowie gimnazjum. 

Tego dnia w konkursie wystąpili uczniowie  
z Tarnowskich Gór, Kalet, Krupskiego Młyna, 
Ożarowic, Radzionkowa. Poza nimi  
w przesłuchaniach konkursowych zaprezentowali się 
gimnazjaliści z Brynka. 

Grupa najstarsza – gimnazjaliści: 
I miejsce –  Szymon Owczarek (Salezjański Zespół 
Szkół w Tarnowskich Górach) 
II miejsce – Mateusz Pyka (Gimnazjum  
w Radzionkowie), 
III miejsce – Anna Grysko (Gimnazjum  
w Radzionkowie). 
Wyróżnienia: 
Dominik Trojan (Gimnazjum w Brynku), 
Klaudia Kot  (Publiczne Gimnazjum nr 1  
w Tarnowskich Górach), 
Barbara Pyka (Publiczne Gimnazjum nr 3  
w Tarnowskich Górach). 
 

Wszystkich uczestników konkursu 
zapraszamy na uroczystość wręczenia nagród  
i dyplomów. Uroczystość połączona z obchodami 
dziesięciolecia istnienia Gimnazjum w Brynku 
odbędzie się na początku czerwca. O dokładnym 
terminie poinformujemy w zaproszeniach, które 
prześlemy do  szkół.  

Eleonora Krywalska 
 

SUKCESY GIMNAZJALISTÓW 
 

W ostatnim czasie gimnazjaliści z Brynka 
odnotowali kolejne sukcesy: 
- W etapie powiatowym 35 Wojewódzkiego 
Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych, który 
odbył się 20 kwietnia w Tarnogórskim Centrum 
Kultury nasi uczniowie uzyskali: II miejsce – w 
kategorii  zespoły taneczne, III miejsce – w kategorii 
zespoły teatralne, wyróżnienie – zespół muzyczny. 
- Dwie uczennice klasy trzeciej - Anna Kuriata  
i Aleksandra Kaleta – uzyskały tytuł laureata 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka 
Niemieckiego.  
Należy podkreślić, że tytuł ten uzyskało tylko czworo 
uczniów z obszaru podlegającego Kuratorium 
Oświaty w Katowicach - dwie z tych osób to 
uczennice Gimnazjum w Brynku. 
Osiągnięcie tytułu laureata zwalnia nasze koleżanki  
z egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego – 
laureat konkursu przedmiotowego uzyskuje 
maksymalną ilość punktów z egzaminu. 
 

SP TWORÓG INFORMUJE 
 
- Uczeń klasy VI naszej szkoły - Mateusz Krain - 
zdobył 13 kwietnia 2010 r. III miejsce w VIII 
Powiatowym Dyktandzie Ortograficznym  
w Tarnowskich Górach. 
- Nasi sportowcy mają na swoim koncie kolejne 
sukcesy: 20 kwietnia 2010r. chłopcy zdobyli II 
miejsce w Turnieju Piłki Koszykowej rejonu 
tarnogórsko-lublinieckiego w Tarnowskich Górach. W 
Turnieju uczestniczyli mistrzowie Tarnowskich Gór, 
Lublińca, powiatu tarnogórskiego i powiatu 
lublinieckiego. W najbliższym czasie nasza szkoła 
będzie organizatorem finału gminnego i powiatowego 
turnieju LA.                                                      

Hanna Pawełczyk  
 

Laureatami X Jubileuszowego Konkursu 
Recytatorskiego zostali: 
 
Grupa najmłodsza – uczniowie klas I – III  szkół 
podstawowych: 
I miejsce -  Marta Kot  ( SP nr 13 Tarnowskie Góry ), 
II  miejsce – Olaf Strzała (SP nr 9 Tarnowskie Góry), 
III miejsce – Olaf Łukomski  (SP nr 9 Tarnowskie 
Góry), Krzysztof Drużyński ( SP nr 9 Tarnowskie Góry 
),      
Wojciech Wydra      (SP nr 15 Tarnowskie Góry ). 
Wyróżnienia: 
Agata Janus ( SP nr 15 Tarnowskie Góry), 
Kamil Świętek (SP nr 13 Tarnowskie Góry), 
Bartłomiej Konieczko ( SP nr 3 Tarnowskie Góry), 
Rafał Tomczyk (SP w Boruszowicach). 
 
Grupa starsza – uczniowie klas  IV – VI szkół 
podstawowych: 
I miejsce – Łukasz Piejek (SP w Wojsce), 
II miejsce  - Tomasz Zawadzki   (SP nr  9  Tarnowskie 
Góry), 
III miejsce – Katarzyna Siwiec  (SP nr  5  Tarnowskie 
Góry), 
Zofia Hernas (SP nr  15  Tarnowskie Góry). 
 

Foto. Występ Łukasza Piejek z Wojski 
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6. Każdy uczestnik może zgłosić do pięciu zdjęć 
7. Każde zdjęcie zgłoszone do konkursu 

powinno być opisane na tylnej stronie. Opis 
powinien zawierać: imię, nazwisko, wiek 
uczestnika , telefon kontaktowy. Zdjęcia 
należy umieścić w zamkniętej kopercie z 
napisem „ konkurs fotograficzny Cztery Pory 
Roku Gminy Tworóg” oraz oświadczenie. 

8. Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie zostaną 
zwrócone autorom 

9. Zdjęcia oceniać będzie kapituła konkursu 
powołana przez zarząd Stowarzyszenia na 
Rzecz Gminy Tworóg. 
 

----------------------------------------------------------------------- 
Oświadczenie 
 
JaIIIIIIIIII. wyrażam zgodę na 
używanie moich zdjęć przez „Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg” w materiałach 
promocyjnych, na wystawach oraz innych celach 
związanych z działalnością stowarzyszenia. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
                                                                                      
podpis  
 
(Stowarzyszenie wykorzystane zdjęcia opisywać będzie imieniem i 
nazwiskiem autora) 
----------------------------------------------------------------------- 
 

DZIECIĘCA EKSPRESJA 
 

Uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach (członkowie zespołu teatralno – 
wokalnego, prowadzonego w ramach zajęć 
pozalekcyjnych i świetlicy socjoterapeutycznej przez 
panie: Małgorzatę Nowicką i Aleksandrę Gołkowską), 
zaprezentowali, jak co roku, swoje osiągnięcia  
i talenty podczas Ogólnopolskiego Festiwalu 
Ekspresji Dziecięcej, który odbywał się w dniach 22 i 
27 kwietnia w Katowicach.  
 

Dzieci z boruszowickiej szkoły miały zaszczyt 
otworzyć owe przedsięwzięcie swym taneczno – 
muzycznym programem. Szymon Nitka (taniec – 
gimnastyka artystyczna), Kevin Sosinka (trąbka), 
Tomasz Wallach (trąbka) i Ewa Doleżych (skrzypce) 
22 kwietnia 2010 roku wystąpili w ING Banku Śląskim 
w Katowicach na inauguracji powyższego festiwalu. 
 

Natomiast 27 kwietnia 2010 roku uczniowie 
wystąpili w Domu Kultury „Koszutka” w Katowicach  
i zaprezentowali swoje przedstawienie pt. „Droga po 
tęczy”. Udział w nim wzięli poszczególni uczniowie  
z klasy II, III, V oraz troje uczniów z klasy VI. 
 

W autorskiej sztuce nawiązującej do motywów 
„Małego Księcia” (napisanej i wyreżyserowanej przez 
Małgorzatę Nowicką i Aleksandrę Gołkowską) młodzi 
artyści zaprezentowali m.in. wspólny taniec (m.in. 
taniec ekspresyjny), grę na trąbce, śpiew i recytację. 
Dla większości aktorów był to debiut na tak dużej, 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE I ETAPU 
KONKURSU FOTO 
 

W środę 28 kwietnia odbyło się wręczenie 
dyplomów i nagród laureatom I etapu konkursu 
fotograficznego zorganizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Tworóg. Tematyka  
I części konkursu poświęcona była zimie. 
Zwycięzcami tego etapu są 
- w kategorii do 16 -stego roku  życia - WIKTORIA 
ZIAJA  fotografia pt. „Łąka”- w kategorii powyżej 16-
stego roku życia - pan WIESŁAW KLAUSE fotografia 
pt.” Wschód Słońca nad Liganzją” , oraz pani 
JOLANTA WAWRZENIEC fotografia pt. „Krokusy”.  

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów na drodze fotografii. 
Sponsorzy nagród to: 
Urząd Gminy Tworóg, Punkt Apteczny w Tworogu, 
Sklep Avans w Tworogu. 
 

UWAGA KONKURS TRWA 
Rozpoczął się II etap konkursu fotograficznego 

pt. „ Cztery Pory Roku Gminy Tworóg” ogłoszonego 
przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Tworóg. 
Prosimy o składanie zdjęć do II -go etapu WIOSNA. 
Zdjęcia należy złożyć  
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
do dnia 21-06-2010r.  
Przypominamy regulamin konkursu. 

1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie 
wiekowe: 
a) osoby do 16-stego roku życia 
b) osoby powyżej 16-stego roku życia. 

2. Konkurs składa się z czterech części: zima, 
wiosna, lato, jesień. Po zakończeniu każdego 
etapu wyróżnieni zostaną laureaci w dwóch 
w/w kategoriach. 

3. Konkurs zakończony zostanie 31.01.2011r. 
4. Terminy etapów: 

a) lato -   składanie zdjęć do 21-09-2010 
wyłonienie laureatów etapu 10-10-2010r 

b) jesień- składanie zdjęć do 21-12-2010 
wyłonienie laureatów etapu 10-01-2011r. 

5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być 
w formacie 21 cm x15 cm. 
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NIE MIAŁA BABA KŁOPOTU, 
CZYLI KUPUJEMY APARAT 
CZ.2 
 

Jeżeli zamierzamy używać aparatu w typowy 
sposób, tak jak to robi 99% użytkowników, czyli do 
zdjęć okazjonalnych, turystycznych, pamiątkowych to 
są dwie wiadomości. Dobra jest taka, że na pewno 
będzie taniej niż kupno lustrzanki. Natomiast zła, że 
ilość modeli kompaktów do wyboru jest zbliżona do 
ilości gwiazd na niebie w letnią noc. Oczywiście 
całkowicie bezchmurną i do tego podczas nowiuI 
Aby się nie pogubić w tym gąszczu warto rozprawić 
się z kilkoma mitami, lub nazywając to inaczej, 
sloganami reklamowymi, używanymi przez 
producentów i sprzedawców. 
 
Rozdzielczość matrycy.  

To prawdopodobnie najbardziej eksponowany 
parametr kompaktów. Dla przypomnienia – ilustruje 
on gęstość upakowania punktów światłoczułych na 
powierzchni matrycy. 

W jednym z ostatnich odcinków pisałem, że do 
wydrukowania w fotolabie zdjęcia w formacie 10x15 
cm (czyli najczęściej używanym) w zupełności 
wystarcza rozdzielczość matrycy 1,5 Mpx. Biorąc 
poprawkę na jakość optyki i inne względy, można 
spokojnie przyjąć, że do takich celów 3 Mpx 
wystarczają aż nadto. Nie mówiąc o tym, że do 
oglądania zdjęć na ekranie komputera to już i tak za 
dużo. Trzeba pamiętać, że o rzeczywistej 
rozdzielczości decydują trzy czynniki: jakość optyki, 
wielkość i rozdzielczość matrycy oraz jakość 
oprogramowania do zapisu zdjęć w pamięci aparatu. 
W przypadku aparatów kompaktowych matryce są 
wielkości mniej więcej paznokcia małego palca  
i rozdzielczość rzędu 10 Mpx - jest już wyłącznie 
chwytem marketingowym. Bowiem dwa pozostałe 
czynniki w znacznie większym stopniu decydują  
o jakości zdjęć. Każda lustrzanka o rozdzielczości 6-
8 Mpx bije na głowę kompakt 10 Mpx chociażby z 
jednego tylko powodu – ma większy rozmiar matrycy 
i pojedyncze punkty światłoczułe nie muszą być tak 
gęsto upakowane a co za tym idzie, nie występuje 
wzajemne zakłócanie sygnału. Dodatkowo, zapis 
zdjęcia o rozdzielczości 10 Mpx trwa znacznie dłużej 
i zajmuje znacznie więcej miejsca na karcie pamięci.  
 

Reasumując : wysoka rozdzielczość matrycy 
współczesnych kompaktów jest w zasadzie wyłącznie 
haczykiem do łapania klientów. Dobrze też wypada 
wśród znajomych, w rozmowach na temat aparatów: 
„No, a mój to ma 14 MpxI twój ma ledwie 10 Mpx 
I”. Do większości zastosowań w zupełności 
wystarcza 3-5 Mpx (przy czym coraz trudniej obecnie 
w ogóle kupić aparat o tak niskiej rozdzielczości). 

 
O kolejnych, istotnych parametrach w następnym odcinku. 

Piotr Gansiniec 

profesjonalnej scenie. W trakcie powstawania 
scenariusza uczniowie mieli możliwość własnej 
kreacji i twórczego działania, zagrania siebie, ale 
także ukazania pewnych schematów myślowych 
współczesnych ludzi, dorosłych, oraz ograniczeń, 
jakie niejednokrotnie sami sobie stawiamy, nie mając 
świadomości zakładanych z biegiem lat masek  
i zaślepienia w kolejnych, narzuconych sobie rolach. 
 

III DNI TWOROGA 
“ŚWIATOWY ZJAZD TWORORZAN  

I MIESZKAŃCÓW GMINY”  
11-13. 06.2010 

 

Piątek 
19:30 – Zawody nordic walking 
20:30 – Rozstrzygnięcie zawodów i wręczenie nagród 
21:00 – Koncert orkiestry TG Band 
22:00 – Koncert amatorskich zespołów młodzieżowych 

Sobota  
16:00 - Występy dzieci ze Szkół Gminy Tworóg 
             Międzyszkolny Turniej Wiedzy O Gminie Tworóg 

pod patronatem Wójta Gminy 
20:00 -  Zabawa taneczna. 
23:00 -  Widowiskowy pokaz : “Tancerze Ognia” 

Niedziela 
16:00 – Koncert Orkiestry Dętej OSP Tworóg 
16:30 – Program interaktywny dla dzieci pt.: “Clowny”, 

animacja poza sceną : szczudlarz , 
             malowanie twarzy    
18:00 – Program biesiadny Jerzego Cnoty i Jerzego 

Haberstroha z zespołem  
21:00 – Koncert Zespołu Wokalno–Instrumentalnego 

“Karlik” 
 

X KONKURS PRZYRODNICZY 
 

W ramach Programu Edukacji Przyrodniczo – 
Leśnej „Edukacja w lesie o lesie i dla lasu” 
organizowany jest konkurs przyrodniczo- leśny. 
Konkurs prowadzony będzie przez Nadleśnictwo 
Brynek. Przeznaczony jest on dla dzieci i młodzieży 
województwa śląskiego, uczestniczących  
w realizowanym programie edukacyjnym. Konkurs 
odbywać się będzie w 4 kategoriach wiekowych  
i tematycznych: przedszkola - plastyczny, szkoły 
podstawowe klasy I-III- plastyczny, szkoły 
podstawowe klasy IV-VI- plastyczny oraz szkoły 
gimnazjalne- konkurs wiedzy ekologicznej. 
 

Celem konkursu jest promocja zasad 
proekologicznych, wielofunkcyjnej i trwale 
zrównoważonej gospodarki leśnej, kształtowanie 
wrażliwości estetycznej na piękno lasu. Konkurs 
odbywać się będzie w 3 etapach. I etap - realizowany 
w placówkach oświatowych. Prace wyłonione  
w drodze eliminacji szkolnych (maksymalnie 3) 
należy przesłać na adres Nadleśnictwa Brynek do 
dnia 21.05.2010 r. II etap – wyłonienie najlepszych 
prac w Nadleśnictwie Brynek. Dla uczniów 
gimnazjum przewidziany jest turniej. Finał turnieju (III 
etap) odbędzie się w Nadleśnictwie Brynek w dniu 
11.06.2010 r. Szczegółowe informacje na stronie 
Nadleśnictwa Brynek:  

www.bialystok.lasy.gov.pl/web/brynek/home 
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Kąpiel odświeżająca stopy - Prostym, ale 
skutecznym sposobem na odświeżenie stóp jest 
zamoczenie ich w ciepłej wodzie z dodatkiem 4 łyżek 
soli kuchennej oraz 5 kropel olejku miętowego. Po 
takiej kąpieli warto zastosować maseczki 
nawilżające, opisane na początku artykułu. 
Cynamonowa kąpiel - 6 szklanek wody mieszamy  
z 3 szklankami mleka 6 łyżkami oliwy z oliwek oraz  
3 łyżeczkami cynamonu. Całość podgrzewamy na 
małym ogniu przez około 2 minuty. 
W tak przygotowanej odżywce moczymy stopy przez 
10 minut. Następnie płuczemy je w letniej wodzie. 
 
PIĘKNE PIĘTY 

Popękane i szorstkie stopy mogą stanowić 
prawdziwy koszmar. Brak odpowiedniej pielęgnacji 
może doprowadzić do powstawania zgrubień, które 
mogą sprawiać ból przy poruszaniu się. W pielęgnacji 
pięt bardzo ważna jest systematyczność! Poniżej 
przedstawiamy kilka sposobów, aby nasze pięty były 
piękne. 
a) Oliwa z oliwek 
Aby zmiękczyć naskórek i natłuścić skórę pięt, 
mieszamy łyżeczkę soli z 1/3 szklanki oliwy z oliwek. 
Następnie powstałym płynem pocieramy pięty. 
b) Orzechowy peeling 
Następny sposób na piękne pięty polega na 
zmieszaniu 4-5 posiekanych orzechów laskowych  
z 1/3 szklanki żelu do kąpieli lub oliwy z oliwek. 
Peelingu używamy do masażu pięt. 
c) Słodkie pięty 
1/2 szklanki cukru mieszamy z 1/3 szklanki oliwy  
z oliwek, sokiem z całej cytryny oraz ze szczyptą 
cynamonu. Powstałą papką masujemy pięty. 
Doskonała, jeśli mamy problem z ciemnym 
odcieniem pięt. Dzięki cytrynie nasze pięty staną się 
jaśniejsze. 
d) Kawa i cynamon 
Miłośnicy małej czarnej, mający problem z suchymi 
piętami, nie powinni pozbywać się fusów po wypiciu 
kawy! 
Fusy możemy zmieszać ze szczyptą cynamonu i 1/3 
szklanki oliwy z oliwek i powstały płyn użyć do 
masażu pięt. 
  
O CZYM JESZCZE NALEŻY PAMIĘTAĆ? 
• obuwie, które nosimy, powinno być przede 

wszystkim wygodne i wykonane  
z „oddychających” materiałów 

• obuwie nie może być za małe 
• w miarę możliwości zdejmujmy buty  

w pomieszczeniu, aby uchronić stopę przed 
poceniem 

• nośmy skarpetki z naturalnych materiałów, 
najlepiej bez ściągaczy 

 

Izabela Cogiel 
Absolwentka Kosmetologii 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Krakowie 

SPOSOBY PIELĘGNACJI 
STÓP 
 

Mieć piękne stopy i zachwycać się nimi? Nic 
trudnego! Zapraszam do lektury domowych  
i rynkowych sposobów na pielęgnację stóp. 
Racjonalna pielęgnacja stóp polega przede 
wszystkim na profilaktyce, czyli na zapobieganiu 
różnego rodzaju defektom, a także  na ich usuwaniu  
i leczeniu. Obecnie na rynku pojawiło się wiele 
preparatów i kosmetyków przeznaczonych do 
pielęgnacji nóg. 
Kremy zapobiegające pękaniu stóp – zmiękczają 
naskórek, łagodzą objawy pieczenia i zmęczenia 
stóp. Przeważnie zawierają wyciągi ziołowe  
i witaminy. 
Sole do stóp – uelastyczniają, wygładzają  
i ujędrniają skórę, mają przyjemny zapach. 
Dezodoranty - czyli preparaty przeciwpotne, są 
przeznaczone do codziennego stosowania po myciu  
i osuszeniu stóp. 
Talki do stóp – działają przeciwgrzybicznie, 
przeciwbakteryjnie, usuwają nieprzyjemny zapach 
stóp. 
Peelingi do stóp -  są to preparaty zawierające olejki 
eteryczne, krystaliczne cząsteczki ścierne. Peeling 
ma działanie oczyszczające, odświeżające, 
wygładzające - usuwa martwe komórki naskórka. 
Ponadto przygotowuje skórę do przyjęcia innych 
intensywnie pielęgnujących preparatów.  
Maski do stóp - są to doskonałe preparaty do 
pielęgnacji. Stosuje się je po wykonaniu peelingu . 
Aktywnie wzmagają proces odnowy skóry, 
substancje wnikają w głąb naskórka powodując jego 
odżywienie i wygładzenie. 
Ponato  dostępne są   plastry na halluksy, oslony, 
kliny, produkty te zmniejszają bolesność . 
 

Dobrym sposobem na piękne stopy są także 
domowe receptury naszych mam, oto kilka z nich. 
Bananowa maseczka - Rozgniatamy dojrzałego 
banana i mieszamy z 3 łyżkami serka 
homogenizowanego. Następnie powstałą papkę 
nakładamy na stopy. Po 15 minutach zmywamy 
maseczkę. 
Kakaowe stópki - Doskonałe odżywcze  
i nawilżające działanie na nasze stopy ma także 
kakao. Mieszamy łyżkę masła z łyżką kakao oraz 1 
łyżeczkę soku z cytryny. Maseczkę nakładamy na 
stopy i trzymamy 15 minut. Następnie spłukujemy. 
Okłady z ziemniaka - Dobrym sposobem na 
zmiękczenie skóry stóp, jest regularne stosowanie 
okładów z ziemniaka. Ugotowanego ziemniaka 
rozgniatamy i okładamy nim stopy, które następnie 
owijamy folią. Po 10 minutach zdejmujemy folię  
i myjemy stopy. 
Owsianka - Do małego garnka wlewamy 1,5 szklanki 
mleka i gotujemy na małym ogniu. Garnek 
zestawiamy z palnika i wsypujemy do niego szklankę 
płatków owsianych. Po ostygnięciu, owsiankę 
nakładamy na stopy na 10 minut. Następnie myjemy 
stopy. 
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KSIĄŻKA: „GRZECHY KARDYNALNE”, ANDREW M. GREELEY 
 

Mafijne porachunki, przekręty finansowe, gejowskie związki ale przede wszystkim 
seks, bez którego co niektórzy bohaterowie książki nie mogą się obejść. Życie księży 
nakreślone przez Greeley’a w niczym nie przypomina nam obrazu uduchowionych 
pasterzy chrześcijan, do którego przywykliśmy.  

 
Poznani Amerykanie, przedstawiciele diecezji chicagowskiej to zagubieni, 

niedoskonali ludzie o nierzadko słabym charakterze, którzy zdaje się nigdy nie 
powinni znaleźć się w seminarium, a już na pewno nie w Rzymie. A jednak. Pat 
robiący karierę w stolicy apostolskiej od lat ma kochankę i na koncie wiele przygód 
miłosnych. Pamiątką po jednej z nich jest córka. Choć wiele razy podejmuje próby 
naprawy życia,  żadna nie przynosi rezultatu. Z kolei jego przyjaciel z czasów 
młodości, intelektualista i ksiądz buntownik bez żalu przyznaje, że nie wie czym jest 
litość, dobre serce i typowo ludzkie odruchy. Ma poczucie własnej wielkości, które nie 
opuszcza go nigdy.    

MUZYKA: „ ELEMENTS OF FREEDOM”,  ALICIA KEYS 
 

O tym, co jest kluczem do sukcesu powinna wiedzieć pani Alicia 
KEYS. Mówią, że posiada kluczyk do gustu każdego. Pod koniec ubiegłego 
roku pojawiła się jej nowa płyta „Elements of Freedom”. Tytuł można 
tłumaczyć na kilka sposób : „pierwiastki wolności”, „żywioły wolności” albo 
„elementy wolności”. Zdawać by się mogło, że to o żywioł chodzi 
producentom. Dużo elektroniki, chwytliwe bity, jak na współczesny pop 
przystało, proste teksty o miłości. Miłości niespełnionej oczywiście, bo kogo 
interesuje teraz szczęśliwie kochająca się para? A i wolności tam niewiele. 
Słyszalne na każdym kroku wokalne przekłamania, choć skrzętnie 
opakowane w piękną okładkę i twarz Alicii, nie dają zapomnieć o barierach 
głosowych. Przeszkadza mi również fakt, że jak na dobrą wokalistkę 
przystało rozwój wokalny powinien być słyszalny choć w minimalnym 
stopniu. Nie tutaj. I choć płyta jest dla mnie wyjątkowa, z pewnością nie ze 
względów muzycznych. Do oceny pozostawiam jednak Państwu, bo swoje 
zdanie powinno się mieć zawsze. Więc owocnego słuchania! 

 

FILM: „LEGION” 
 

Dlaczego anioły stały się krwiożerczymi, brutalnymi stworami przypominającymi 
demony z najstraszliwszych horrorów? Twórcy filmu starają się przekonać, że wynika 
to z ich posłuszeństwa wobec Stwórcy, który straciwszy cierpliwość decyduje się 
zgładzić grzeszną ludzkość, dodajmy w bardzo niehumanitarny sposób.  
 

Apokalipsa zabija wszystkich prócz grupki przypadkowych osób, które utknęły 
gdzieś na pustyni. Szybko okazuje się, że będą musieli stawić czoła wielu 
niebezpieczeństwom. Uciekają przed staruszką przegryzającą tętnice, morderczymi 
dziećmi i rzeszami bezwzględnych potworów. Mają tylko jedną szansę na uratowanie 
rodzaju ludzkiego – doprowadzić do narodzin dziecka-mesjasza, uosobienia nadziei. 
Pomóc ma im w tym archanioł Michał, który zstępuje z niebios i niczym terminator 
walczy z bożą armią.   
 

Oglądając obraz w reż. Scotta Stewarta niestety można dojść tylko do jednego 
wniosku. Jeżeli produkujemy w fabryce snów podobne filmy, to rzeczywiście 
apokalipsa jest już blisko. Film płytki, nierzeczywisty, w okaleczony sposób 
powielający popularny motyw biblijny. Kiedy pojawiają się napisy końcowe czujemy 
niesmak i ulgę.  
 

„Grzechy kardynalne” to ważny głos w dyskusji o współczesnym kościele. Choć autor, zresztą sam będący 
księdzem, twierdzi, że celibat ma sens, to jednak nie sposób oprzeć się wrażeniu, że niewielu jest w stanie 
poradzić sobie z popędami dyktowanymi przez naturę. Nie każdy kto chciałby, ma wystarczającą silną wolę, by 
sprostać temu wyzwaniu. Książka ciekawa, odważna i dobrze napisana. 
 
Można ją wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu. 
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CZAS EGZAMINÓW 
  

W dniach 27-29 kwietnia odbywały się egzaminy 
gimnazjalne. Egzamin gimnazjalny jest powszechny, 
obowiązkowy i zewnętrzny. Oznacza to, że wszyscy 
uczniowie gimnazjum obowiązkowo piszą taki sam 
test, oceniany przez specjalne komisje. Wyniki 
egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji do szkół 
ponadgimnazjalnych. Egzamin składa się z trzech 
części: 
1) Część humanistyczna  obejmuje dwa obszary: 

• czytanie i odbiór tekstów kultury, 

• tworzenie własnego tekstu. 
2) Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje 

cztery obszary: 

• umiejętne stosowanie terminów, pojęć  
i procedur z zakresu przedmiotów 
matematyczno-przyrodniczych niezbędnych  
w życiu i dalszym kształceniu,  

• wyszukiwanie i stosowanie informacji, 

• wskazywanie i opisywanie faktów, związków  
i zależności, w szczególności przyczynowo-
skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych  
i czasowych, 

• stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności 
do rozwiązywania problemów. 

3) Język nowożytny: uczniowie wybierają język 
obcy, którego uczą się w szkole jako przedmiotu 
obowiązkowego. 

 
W każdej części są do rozwiązania zadania, za 

które w sumie można otrzymać po 50 punktów. 
Liczba punktów z części humanistycznej  
i matematyczno-przyrodniczej jest uwzględniana przy 
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. 
 

Tegoroczny egzamin gimnazjalny uczniowie klas 
III ocenili jako trudny. Zaskoczył ich zestaw zadań  
z zakresu wiedzy matematyczno-przyrodniczej - 
zamiast matematyki, na którą wszyscy liczyli, na 
teście królowała chemia i biologia. 
 

Tematem dominującym na teście 
matematyczno-przyrodniczym był węgiel. 
Gimnazjaliści musieli rozwiązywać zadania 
dotyczące m.in. rozpadu węgla 14C w tkankach 
roślin, wydobycia węgla kamiennego w Polsce, czy 
ułożenia warstw geologicznych ze złożami węgla 
brunatnego. Pytań czysto matematycznych było tylko 
kilka - dotyczyły m.in. największego w historii 
diamentu Cullinana. 

 
Pytania części humanistycznej egzaminu 

odnosiły się do kilku tekstów źródłowych - m.in. 
starotestamentowej opowieści o królu Salomonie, 
 

obrazu Gustave Dore'a "Sąd Salomona", fragmentu 
"Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza, ostatniego 
rozkazu gen. Leopolda Okulickiego. Należało także 
napisać rozprawkę na temat: „Czy wybór przyszłej 
szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją?” - ten 
temat rozprawki i pozostałe zadania humanistycznej 
części egzaminu gimnazjalnego uczniowie ocenili 
jako „średnio” trudne. 
Test z języka obcego (w gimnazjum w Brynku był to 
język niemiecki) uczniowie ocenili jako niezbyt trudny. 
Należało wysłuchać nagrania z płyty i odpowiedzieć 
na pytania dotyczące m.in. Muzeum Czekolady  
w Kolonii. Wynik testu z języka obcego nie ma 
wpływu na przyjęcie ucznia do szkoły 
ponadgimnazjalnej, ale przystąpienie do niego jest 
warunkiem koniecznym do ukończenia szkoły. 
 
Wyniki wszystkich egzaminów gimnazjaliści 
poznają w połowie czerwca. 
 

Eleonora Krywalska 

 

KOLEJNY REMONT  
W KOTACH 
 

W ramach II edycji Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych gmina otrzymała 
dofinansowanie na przebudowę ulicy Lublinieckiej  
w Kotach. Przebudowa obejmie 808 metrów 
bieżących drogi, na której zostanie wykonana nowa 
podbudowa i asfalt, a także oznakowanie pionowe  
i poziome. Jak podkreśla Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź, jest to największa inwestycja infrastruktury 
drogowej na terenie naszej gminy od początku 
istnienia samorządów.  
 

Często spotykam się z pytaniem, dlaczego 
złożono wniosek na przebudowę tej właśnie drogi, 
skoro Urząd Gminy posiada gotowe projekty  
i niezbędną dokumentację na wykonanie nawierzchni 
innych ulic – mówi Wójt – tłumaczę wtedy, że aby 
wniosek był pozytywnie rozpatrzony, musi mieć 
wysoką punktację. Ulica Lubliniecka jest łącznikiem 
między drogą krajową DK11 a drogą powiatową 
S3235. Ma zatem strategiczne znaczenie,  
w przypadku zamknięcia odcinka drogi krajowej, 
może stanowić np. dojazd do wypadku. Lokalizacja 
drogi sprawiła, że nasz wniosek został najwyżej 
oceniony z pośród wszystkich wniosków złożonych  
w powiecie tarnogórskim. 

 
Cała inwestycja będzie kosztować 593.900,00zł, 

z czego 296.200,00zł gmina otrzyma z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lojalnych. Pozostała 
część kwoty zostanie pokryta z zaciągniętego 
kredytu. - To normalna sytuacja, wszystkie 
biedniejsze gminy, a do takich należy gmina Tworóg, 
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wytrawnych przyrodników. Zarówno pierwszego, jak  
i drugiego dnia można było podziwiać przepiękne 
okazy kanarków i papug, przywiezionych przez 
fascynatów tych zwierząt. Ponadto w Szkole  
w Tworogu zostały wystawione eksponaty ptaków 
wypożyczone z Nadleśnictwa Brynek.  

 

RATUJMY NASZĄ ZIEMIĘ! 
 

Dnia 26.04.2010 r. w Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach odbyło się podsumowanie 
Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uczniowie już przez 
dłuższy czas byli zainteresowani sprawami ekologii. 
Jak mówi jedna z nauczycielek - „klasy wielokrotnie 
uczestniczyły w zajęciach w terenie”. Na podstawie 
pracy uczniów kl. V powstał reportaż dotyczący 
otoczenia Boruszowic i jego środowiska. Klasy 
zauważyły znaczną poprawę zanieczyszczenia  
w lesie w porównaniu z rokiem ubiegłym. Jednakże 
obecny stan czystości pozostawia wiele do życzenia. 
Cieszy więc fakt, że dzieci z Boruszowic mają 
świadomość działań proekologicznych.  
 

Uczniowie tejże szkoły 22.04.2010 r., w ramach 
odbywającego się Dnia Ziemi, wyruszyli w teren, aby 
włączyć się w sprzątanie Ziemi. 26.04. odbył się 
występ muzyczno – teatralny wyreżyserowany przez 
panią Małgorzatę Nowicką oraz panią Aleksandrę 
Paździor. W udekorowanej w motywy ekologiczne 
sali o godz. 9.00, po przywitaniu przez panią 
dyrektor, rozpoczęło się przedstawienie klas IV, V, 
chóru z kl. VI oraz poszczególnych uczennic klas II-
III.  
 

Przedstawienie miało charakter relacji z sali 
sądowej, na której oskarżano człowieka  
o zanieczyszczanie środowiska. Przedstawienie 
uświetniły piękne piosenki zaczerpnięte z repertuaru 
współczesnych gwiazd: Kayah, Anny Jantar, Abba, 
czy też Edyty Górniak. 
 

 Na zakończenie występów pani dyrektor 
wyraziła nadzieję, że postanowienie oskarżonego 
zagości w sercach uczniów, aby każdy chciał dbać  
o naszą Ziemię. Jeden z uczniów krótko i celnie 
ocenił stan gminnej ekologii słowami „brak słów”. 
Niech więc ekologiczne przesłanie uczniów szkoły  
w Boruszowicach wejdzie na zawsze w życie, aby 
kolejne pokolenia nie musiały się wstydzić za stan 
naszej przyrody!  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

chcąc skorzystać z pomocy Unii Europejskiej czy  
z innych projektów zewnętrznych musi liczyć się  
z zadłużeniem. Inaczej trudno o jakiekolwiek 
inwestycje – wyjaśnia Wójt. Przebudowa ulicy 
Lublinieckiej powinna rozpocząć się w lipcu 
bieżącego roku i potrwa do końca września. 
 

EKO-FILMY 
 

Tradycyjnie już od 7 lat, w dniach 28-29.04.2010 
odbył się Przegląd Filmów Ekologicznych w Szkole 
Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu. W tym 
roku tematem przewodnim były Ptaki wokół nas. 
Przegląd Filmów Ekologicznych wspierany był przez 
Nadleśnictwo Brynek oraz Fundację Ekologiczną 
Silesia. Jako ideę przewodnią przeglądów 
ekologicznych, stawia się propagowanie edukacji 
ekologicznej dzieci od najmłodszych klas. 

 
Pierwszy dzień skierowany był do uczniów Szkół 

Podstawowych – klas IV-VI. Oprócz naszej szkoły, 
stawiły się również Szkoły Podstawowe z powiatu 
tarnogórskiego. W programie najważniejszym 
punktem było rozstrzygnięcie konkursów w kategorii: 
prac plastycznych, fotografii oraz budek lęgowych.  
W konkursie plastycznym przedszkoli I miejsce 
otrzymała Paulina Sławatecka z przedszkola  
w Boruszowicach, w kategorii klas I-III -I miejsce 
przypadło Jackowi Kańtoch z kl. I SP  
z     Boruszowic, a w kategorii klas IV-VI I miejsce 
otrzymała Anna Mazur -IVa Tworóg. W konkursie 
fotograficznym „Ptaki wokół nas” zwyciężył Kamil 
Cebula z SP nr 3 w Tarnowskich Górach. Natomiast 
w konkursie na budkę lęgową I miejsce zdobył Paweł 
Szkolik z Wojski. Nowością tegorocznej edycji było 
zgłoszenie przez szkoły 3 osobowych drużyn do 
konkursu fotograficznego. W trakcie przeglądu  
4 drużyny wyszły w teren, aby za pomocą aparatu 
uchwycić najpiękniejsze okazy przyrodnicze lub 
zwierzęce. Gdy drużyny powróciły do szkoły, 
nastąpiła prezentacja zdjęć, a następnie jury 
dokonała burzliwych obrad. I miejsce zdobyła SP  
w Tworogu, II miejsce - SP z Tarnowskich Gór,  
III miejsce otrzymali uczniowie SP w Boruszowicach, 
a IV – druga drużyna z SP Tworóg. Nagrodą za 
najciekawsze zdjęcia był ufundowany przez 
Nadleśnictwo Brynek aparat cyfrowy. Uczniowie 
Szkoły w Tworogu zrobili wielki gest przekazując 
nagrodę zdobywcom II miejsca.  
 

Kolejnego dnia – 29 kwietnia o godz. 9.30 
spotkali się uczniowie klas I-III oraz starszacy  
z sześciu przedszkoli wraz z opiekunami. Atrakcją 
przeglądu były pokazy lotów gołębi. Nie zabrakło 
również prelekcji z prezentacją przedstawiciela 
Polskiej Federacji Ornitologicznej oddz. T. Góry. 
Gościliśmy też prelegenta z Nadleśnictwa Brynek, 
który przybliżył dzieciom wybrane gatunki ptaków. 

 
Przegląd wzbogaciły prezentacje multimedialne 

ptaków, pokaz filmów ekologicznych oraz bajki dla 
najmłodszych. Towarzyszyły mu także wystawy prac 
plastycznych i fotografie wykonane przez dzieci oraz 
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unijnych. Starostwo Powiatowe wyremontowało 
część chodnika wzdłuż ul. Armii Krajowej.  
W przysiółku Osiek wykonano wyczekiwany 
wodociąg, mieszkańcy ulicy Armii Krajowej  
(w kierunku fabryki) mają oświetloną drogę do swoich 
domów. Od trzech lat na boisku Olimpii Klub 
Sportowy wraz z OSP organizowany jest huczny 
festyn rodzinny. 
 

Owocem współpracy Rady będzie na pewno 
nowa Sala Gimnastyczna przy szkole  
w Boruszowicach, która ma służyć całej naszej 
społeczności.  
 

Oczywiście bardzo wiele jest do zrobienia, zdaję 
sobie sprawę, że drogi szutrowe, których w naszych 
sołectwach jest bardzo dużo wymagają 
natychmiastowych remontów, a w przyszłości 
pokrycia masą asfaltową, szczególnie ulice Sosnowa, 
Ciołkowskiego, Mieszka I oraz ulice w Mikołesce. 
Monitować w Starostwie Powiatowym należy  
o remont drogi do Mikołeski. Mam nadzieję, że 
uzyskane ostatnio środki z UE (2,5 mln zł) na 
kanalizację w Gminie przyspieszą w czasie 
rozpoczęcie tej inwestycji w Boruszowicach  
i Hanusku. Ubolewać należy też nad czystością  
w naszych miejscowościach, szczególnie po zimie  
w lasach, rowach widzimy bardzo dużo śmieci, 
uważam, że jest to nasz duży problem i temat, 
którego należy się wstydzić.  
 

Radny jako jednostka indywidualna nie może 
zdziałać wiele, jedynie przy poparciu zgodnych 
członków Rady może osiągnąć swoje cele. Dlatego 
osobiście bardzo wysoko oceniam współpracę 
wszystkich radnych obecnej kadencji. Wszystkie 
inwestycje prowadzone w gminie były starannie 
przemyślane, w tym te najważniejsze – remont 
Przedszkola w Kotach czy decyzja o budowie Sali 
gimnastycznej w Boruszowicach. Są to drogie 
inwestycje ale konieczne, dlatego cała Rada Gminy 
przegłosowała je jednomyślnie. Potrzeby Gminy są 
ogromne, a środki finansowe niestety ograniczone.  
Podczas obecnej kadencji w miejscowości Tworóg 
udało się zrealizować między innymi następujące 
prace: utwardzenie ulicy Lipowej kostką brukową 
(koszt 276.000,00zł), remont dachu i rynien w Szkole 
Podstawowej w Tworogu (koszt 268.635,00zł), 
wykonanie chodnika przy ul. Mickiewicza 
(172.548,00zł), wykonanie odcinka kanalizacji 
sanitarnej przy ul. Kościuszki i Kotowskiej w Tworogu 
(koszt 180.355,00zł), utwardzenie ulic Dębowej  
i Sosnowej (koszt 72.542,00zł), utwardzenie ulicy 
Reja masą asfaltową (koszt 60.731,00zł) oraz remont 
Sali gimnastycznej i instalacja monitoringu wizyjnego 
w Szkole Podstawowej w Tworogu, a także 
modernizacja łazienek w budynku przedszkola i wiele 
innych. 
 

Jako mieszkanka Tworoga, a jednocześnie 
radna, czuję się gospodarzem na terenie naszej 
gminy, tym bardziej, że to tu są moje korzenie, więc 
los naszej gminy nie jest mi obojętny. Bardzo dobrze 
układa mi się współpraca z tworoskim Kołem 
Gospodyń Wiejskich, Strażą Pożarną, Związkiem 
Mniejszości Niemieckiej, Klubem Sportowym oraz 
innymi organizacjami, a także z samymi 
mieszkańcami Tworoga. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Urszula Zawiślok, radna  
z Tworoga – członek Komisji 
Komunalnej oraz Komisji 
Rozwoju, Inwentaryzacji  
i Rolnictwa. 

RADNI O KADENCJI 

Łukasz Ziob, radny  
z Boruszowic – członek Komisji 
ds. Społecznych oraz Komisji 
Rozwoju, Inwentaryzacji  
i Rolnictwa. 
 

Cieszę się, że współpraca Radnych w obecnej 
kadencji była owocna, a jej efekty poprzedzone były 
merytoryczną dyskusją wszystkich członków, dzięki 
temu udało się sporo zrobić w sołectwach, z których 
się wywodzimy. W Boruszowicach i Hanusku przez 
ostatnią kadencję udało się zrobić więcej niż przez 
ostatnie 8 – 10 lat, wykonano nakładki asfaltowe na 
części ul. Braci Wolko i Piastów. Od ubiegłego roku 
dzieci idące do szkoły ulicą Szkolną korzystają z 
chodnika wykonanego przy udziale środków 
 

Waldemar Profus, radny  
z Brynka – Przewodniczący 
Komisji Komunalnej 
 

Dzięki zgodności i dobrej współpracy Rady 
Gminy można dokonać wiele inicjatyw dla całej gminy  
i poszczególnych sołectw. Jako przewodniczący 
Komisji Komunalnej mogę stwierdzić, iż w tej 
kadencji zostało zmodernizowanych, a także 
powstało wiele nowych dróg i chodników w naszej 
gminie. 
Natomiast jako radny sołectwa Brynek, w przeciągu  
4 lat z Radą Gminy oraz Sołtysem dokonaliśmy 
realizacji różnych potrzeb mieszkańców. Między 
innymi uzupełnienie oświetlenia ulic Kasztanowej  
i Kolejowej, sygnalizacja świetlna na ulicy 
Tarnogórskiej. W najbliższych dniach będzie 
doprowadzony wodociąg do osiedla przy ulicy 
Zakładowej. Dzięki porozumieniu Urzędu Gminy  
z Dyrekcją Nadleśnictwa w Brynku powstał  
z nieużytków akwen wodny. Mamy już projekt na 
chodnik przy ulicy Wiejskiej lecz z powodu 
rozpoczęcia budowy kanalizacji, wykonanie chodnika 
zostanie przełożone na termin późniejszy. Budżet 
gminy nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb 
naszego sołectwa. W przyszłości jednak myślę, że 
wspólnie z Radą i mieszkańcami sołectwa będą 
zrealizowane. Dziękuję Radzie Gminy, Radzie 
Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom za współpracę 
na rzecz naszego sołectwa. 
 


