
ż 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 12 lipca 2010 
Nr 29, 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 

  

Wakacje 2010 – bawią się mali i duzi! 
STR. 4 

Pod lupą 
„Dobra pamięć rozbudza naszą 
wrażliwość” – o tworoskim 
pomniku raz jeszcze. 

 
STR. 5 

 

Kulturalnie 
Festynowy boom: Boruszowice, 
Brynek, Nowa Wieś, Połomia  
w wirze zabawy. 
 

STR. 8 
 

TWG Kobieta 
W Tworogu powstaje klub Nordic 
Walking. Sprawdź jak wstąpić do 
klubu i co możesz na tym zyskać. 

 
STR. 12 

 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

W 29 numerze naszego miesięcznika prym 
wiodą teksty opisujące imprezy w Gminie, a tych  
w ostatnim okresie nie brakowało. Czekają na Was 
relacje z Dni Tworoga, Festynu Rodzinnego  
w Boruszowicach, wystawy koni w Brynku, Festynu 
dla Dzieci w Nowej Wsi oraz 60-lecia LKS „Iskra” 
Połomia.  
 

Ponadto garść informacji z wydarzeń 
kulturalnych związanych z zakończeniem roku 
szkolnego, m.in. ze spotkania Wójta Gminy  
z najlepszymi absolwentami gimnazjów – 
mieszkańcami naszej gminy.  
 

Z kolei dla spragnionych ruchu profesjonalny 
instruktor zdradzi tajniki techniki nordic walkingu. 
 

Osobom zainteresowanym naszą historią 
prezentujemy ostatni odcinek cyklu artykułów 
poświęconych Żydom z naszej gminy. 

 
 
Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
SESJAMMMM..M...MMMMMMMMMMMM..s.3 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Sesja w szkole 
- Czym zajmie się Komisja Rewizyjna? 
 
GMINA POD LUPĄMMMMMMMMMMMMM.s.4 
- III Dni Tworoga 
- Tworóg pamięta 
 
KULTURALNIEMMMMMMMMMMMMMMMs.7 
- Synowie Izraela w Tworogu, cz.4 
- Nobliści śląscy, cz. 4 
- Festyn rodzinny w Boruszowicach 
- Festyn dla dzieci w Nowej Wsi 
- Festyn w Połomii 
- Zabawa ruszyła z kopyta! 
- Czas jubileuszy, czyli popołudnie wspomnień  
w Gimnazjum w Brynku 
- TWG Kobieta 
 
NA BIEŻĄCOMMMMMMMMMM...MMM......s.13 
- Edukacja jest przygodą 
- Zawody sportowo-pożarnicze 
- Spotkanie autorskie z Ewą Nowak 
- Finał turnieju w Brynku 
- Konkurs pięknego czytania 
- Połomianie powodzianom 
- Rozstrzygnięcie II etapu Konkursu Foto 
- 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 
Anna Rogala-Goj, Grażyna Nierychło, Dagmara Zawiślok, 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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NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z LV 
(55) sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 28 czerwca 
2010r: 
- podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za 2009r. Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu (uchwała  
nr LV/552/2010) 
- podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie 
finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tworogu za rok 2009.(uchwała 
nr LV/553/2010) 
- podjęto uchwałę w sprawie trybu prac nad 
projektem budżetu gminy Tworóg, który dokładnie 
określa terminy oraz szczegółowo opisuje etapy prac 
nad przygotowaniem budżetu (uchwała  
nr LV/558/2010) 
 

SESJA W SZKOLE 
 

Czerwcowa sesja była sesją wyjazdową. Obrady 
Rady Gminy odbyły się w Szkole Podstawowej  
w Tworogu, a nie jak zwykle w Sali Posiedzeń 
Urzędu Gminy. To czwarta wyjazdowa sesja  
w kadencji 2006 - 2010. Wcześniej odbyły się już 
sesje w Szkole Podstawowej w Boruszowicach,  
w wyremontowanym Przedszkolu w Kotach, a także 
w remizie OSP Świniowice.  
 

poświęca wolny czas na pracę z dziećmi oraz 
organizację przedsięwzięć ponadprogramowych. 
Pani Dyrektor podkreśliła, że misją szkoły jest 
wspieranie dobrych postaw uczniowskich, 
nagradzanie za dokonania z każdej dziedziny, tak by 
uczniowie byli dumni ze swoich osiągnięć, a mit 
„ucznia – kujona” był obcy dzieciom. 
 

Miła niespodzianka spotkała Prezesa ZUK, 
Adama Chmiela, który podczas sesji został 
uhonorowany Medalem Szkoły Podstawowej im. 
Powstańców Śląskich w Tworogu za wieloletnią 
pomoc i wsparcie dla tej placówki. 
Podczas przerwy w obradach radni mogli zwiedzić 
szkolne zakamarki. Kolejna wyjazdowa sesja 
odbędzie się w sierpniu w Domu Wielofunkcyjnym  
w Nowej Wsi Tworoskiej. 
 

CZYM ZAJMIE SIĘ KOMISJA 
REWIZYJNA? 
 

Uchwałą nr LV/650/2010 Rada Gminy 
zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Tworóg na drugie półrocze 2010r. Komisja 
złożona z pięciu radnych zajmie się w najbliższym 
czasie następującymi zagadnieniami: 
- analizą protokołu kontroli rozmów telefonicznych  
z telefonów służbowych w Urzędzie Gminy 
- zapozna się z przeprowadzonymi przetargami oraz 
dokona analizy wybranego przetargu 
- analizą wydatków jednostek gminnych OSP za 
pierwsze półrocze 2010 roku z wyszczególnieniem 
wydatków na akcję powódź 
- analizą dokumentacji związanej z sytuacjami 
kryzysowymi pod kątem przygotowania gminy do 
sytuacji kryzysowej 
 

SPROSTOWANIE 
W 28 nr TWG Kuriera w tekście Złote gody  

w gminie wystąpił błąd w zapisie nazwiska jednych 
z jubilatów. Za omyłkę przepraszamy Państwa 
Scheffler. 
 

Foto. Szkolny medal dla Adama Chmiela. 

Radnych przybyłych do tworoskiej szkoły 
przywitała Dyrektor Szkoły, Małgorzata Ziaja. 
Przedstawiła zebranym życie szkoły, pokazała co 
udało się unowocześnić i wyremontować, a także 
zapoznała radnych z potrzebami oraz planami na 
przyszłość. Zdaniem Pani Dyrektor na pochwałę 
zasługują dzieci tworzące szkolną społeczność ale 
również kadra pedagogiczna, która dobrze wywiązuje 
się z nałożonych obowiązków, a także chętnie 
 

ZAPROSZENIE NA 
WYCIECZKĘ 

31 lipca Rada Sołecka i Sołtys Nowej Wsi 
zapraszają mieszkańców swojego sołectwa na 
wycieczkę do opolskiego ZOO i skansenu. 
Przejazd i koszty ubezpieczenia pokrywa Rada 
Sołecka, uczestnicy we własnym zakresie opłacą 
bilety wstępu. 
 

Zbiórka wycieczkowiczów 31 lipca o godz. 
8:00 przed świetlicą w Nowej Wsi. 
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III DNI TWOROGA 
 

11, 12 i 13 czerwca odbyły się III Dni Tworoga 
pod hasłem Światowy zjazd Tworożan  
i mieszkańców gminy. Prezentujemy dla Państwa 
fotoreportaż z tego wydarzenia. 
 
PIĄTEK – 11 czerwca 
 

Foto. Uczestnicy biegu nordic walking dotarli na miejsce 
imprezy, by otrzymać z rąk Wójta dyplomy i nagrody. 

Foto. Koncert tarnogórskiego zespołu TG Band. 

Foto. Rockowe brzmienie w wykonaniu zespołu Icaros. 

Foto. Podczas koncertów tworoska młodzież nie zwiodła  

i pokazała, że potrafi się dobrze bawić. 

SOBOTA – 12 czerwca 
 

Foto. Uroczystość odsłonięcia pomnika (zob. s. 5).Wstęgę 
przecinali: od lewej – Klaudiusz Wieder, Fryderyk Zgodzaj, 

Eugeniusz Gwóźdź. Uroczystość prowadził Józef Ziaja. 

Foto. Po południu scenę opanowali uczniowie z SP Tworóg. 
Wszystkie klasy zaprezentowały swoje aktorskie  

i piosenkarskie talenty. 



 5 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

TWORÓG PAMIĘTA 
 

Podczas obchodów III Dni Tworoga niezwykłym 
wydarzeniem było odsłonięcie pomnika 
poświęconego Pamięci Ślązaków ofiar wojen, 
internowań, wywózek i prześladowań. Uroczystość 
poprzedzono mszą świętą w tej samej intencji.  
 
CZAS PRZYGOTOWAŃ 

Radny Klaudiusz Wieder jesienią 2009 roku 
podczas sesji Rady Gminy przedstawił zebranym 
historię Ślązaków – mieszkańców Tworoga, którzy na 
przełomie stycznia i lutego 1945 roku zostali 
wywiezieni do ZSRR. Taką decyzję podjęły władze 
sowieckie i polskie, gdyż traktowały ludność śląską 
jako ludność proniemiecką, stanowiącą zagrożenie 
dla nowego systemu. Ślązaków wykorzystano jako 
siłę roboczą przy odbudowie zniszczonej wojną Rosji 
Sowieckiej. 

 
Klaudiusz Wieder zaapelował do radnych, by nie 

zostali obojętni wobec tej tragedii. Na odzew nie 
trzeba było długo czekać. Zarówno władze gminy jak 
i zainteresowane osoby przygotowały projekt napisu 
na pomniku oraz projekt pomnika, który następnie 
został zatwierdzony przez Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. W listopadzie zebrała się 
Komisja ds Społecznych wraz z zaproszonymi 
gośćmi – Bertoldem Kubtitzą i Fryderykiem 
Zgodzajem – pomysłodawcami powstania pomnika w 
latach 90', oraz historykiem Józefem Ziają. Zadaniem 
Komisji było dopracowanie tekstu na pomniku w taki 
 

Foto. Najbardziej uroczy występ dnia! 

Foto. Taneczna grupa DEMO zachęca do zabawy przy 

dyskotekowych rytmach. 

NIEDZIELA – 13 czerwca 
 

Foto. Koncert Orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Tworogu. 

Foto. atrakcje dla najmłodszych – program interaktywny 

„Clowny”. 

Foto. Jerzy Cnota i Jerzy Haberstroh z zespołem. 

Foto. Konkursy dla starszych – picie piwa na czas. 
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delegacja z Niemiec z zaprzyjaźnionej gminy 
Kumhausen, a także świadek wydarzeń z lat 1945r, 
Ginter Lendel. 
 

Podczas przemówień padło wiele cennych słów. 
Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź powiedział, że 
punktem kulminacyjnym śląskiej tragedii są 
wydarzenia z lat 1945 – 1947. Wówczas wyrządzono 
Ślązakom największą krzywdę. Wójt zaznaczył, że 
mamy obowiązek nigdy o tym nie zapomnieć.  
 

Przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska Jerzy 
Gorzelik zadał pytanie czym jest pamięć historyczna? 
Podkreślił, ze dobra pamięć rozbudza naszą 
wrażliwość, nie dzieli ofiar na lepsze i gorsze. 
Najbardziej wzruszającym był głos Gintera Lendla, 
mieszkańca Tworoga, świadka wydarzeń, któremu 
dzięki ucieczce udało się uniknąć wywiezienia. 
Podczas uroczystości wspomniał nazwiska 
wywiezionych: Stanisława Janoszkę, Henryka Szica, 
Alfreda Deja, Jerzego Gawlika, Rajmunda Grzesiek. 
To tylko kilka nazwisk spośród wielu. Pan Lendel 
zaznaczył, że nie ma żadnej dokumentacji dotyczącej 
wywiezionych, jednak to co on pamięta, to płacz żon  
i dzieci, którym nie było dane dowiedzieć się, czy ich 
najbliżsi żyją, a jeśli nie – to gdzie zostali pochowani. 
– Ten pomnik to wielkie dzieło, bo już dzisiaj mało kto 
pamięta – powiedział Pan Ginter. Pod pomnikiem 
złożono wieńce, po poświęceniu pomnika ks biskup 
w wymownym milczeniu stanął nad kamieniem, w ten 
sposób wszyscy uczcili ofiary śląskich nieszczęść. 
 

Z okazji odsłonięcia pomnika założono Księgę 
Pamiątkową, na stronach której można dokonać 
pamiątkowego wpisu. Księga nadal czeka w Urzędzie 
Gminy na osoby chcące własnymi słowami oddać 
pamięć zaginionym Ślązakom. Między innymi na 
kartach Księgi znajdują się złote myśli oraz 
podziękowania dla organizatorów uroczystości 
odsłonięcia pomnika ale także trzydniowej imprezy 
Dni Tworoga.  
 

sposób, by uwzględniał wszystkie ofiary: I i II Wojny 
Światowej, a także represji związanych ze zmianami 
politycznymi. Ponadto pomnik miał łączyć, a nie 
dzielić społeczność gminy. Duże znaczenie miał fakt, 
iż po I Wojnie Światowej przed Urzędem Gminy stał 
pomnik Kriegerverein poświęcony ofiarom tej wojny. 
Panowie Kubitza i Zgodzaj przekonywali, że należy 
zaakcentować historię starego pomnika poprzez 
dodatkową tablicę. Przypomnieli, że w latach 90-tych 
razem z panami Waldemarem Czierpka i Józefem 
Gawlikiem chcieli przywrócić pomnik, który obecnie 
znajduje się w Piekarach Śląskich, jednakże stary 
monument był w opłakanym stanie, chcieli więc 
postawić nowy pomnik przypominający historię 
pomnika wojennego, odsłoniętego w Tworogu w roku 
1930. Ich starania nie spotkały się z akceptacją władz 
gminy, dlatego teraz cieszą się z możliwości 
upamiętnienia wydarzeń po pierwszej Wojnie 
Światowej na wmontowanej w nowy kamień tablicy. 
 

Kolejnym etapem przygotowań była debata 
publiczna, podczas której mieszkańcy mogli 
wypowiedzieć swoje zdanie na temat pomysłu 
upamiętnienia smutnych wydarzeń na naszej ziemi. 
Ostatecznie dnia 25 stycznia 2010 roku Rada Gminy 
podjęła uchwałę nr XLIX/528/2010 w sprawie 
wzniesienia w Tworogu pomnika upamiętniającego 
ofiary wojen, internowań, wywózek i prześladowań. 
 

UROCZYSTOŚĆ 
W sobotę 12 czerwca o godzinie 14:00  

w Kościele św Antoniego w Tworogu ks. biskup 
Gerard Kusz odprawił uroczystą mszę w intencji 
Ślązaków ofiar wojen, internowań, wywózek i 
prześladowań. – W rozmowie telefonicznej ks. biskup 
wyjawił mi, że wydarzenie odsłonięcia pomnika jest 
dla niego bardzo ważne, gdyż jego ojciec, podobnie 
jak ludzie z Tworoga i okolic, również został 
wywieziony zimą 45 roku do prac przymusowych do 
sowieckich łagrów – poinformował Wójt Gminy. 
 

Po mszy goście oraz poczty sztandarowe 
przemaszerowały przed Urząd Gminy, gdzie 
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika.  
W uroczystości udział wzięli Ks. Biskup Gerard Kusz, 
księża parafii św. Antoniego w Tworogu, Poseł na 
Sejm RP, Tomasz Głogowski, Starosta Tarnogórski, 
Józef Korpak, Przewodniczący Ruchu Autonomii 
Śląska Jerzy Gorzelik, przedstawiciele Komitetu 
Obchodu Rocznicy Tragedii Górnoślązaków, 
 

FESTYN W ŚWINIOWICACH 
17 SIERPNIA  
PLAC PRZY REMIZIE OSP 
17:00 program biesiadny Grzegorza Stasiaka 
20:00 zabawa taneczna z zespołem „OPTIUM” 
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SYNOWIE IZRAELA CZ. IV 
 

W pamięci najstarszych mieszkańców Tworoga 
zachowała się informacja, iż tutejsi Żydzi uczęszczali 
na swoje cotygodniowe nabożeństwa do Wielowsi. 
Bardziej zamożniejsi Żydzi podróżowali bryczkami na 
nabożeństwo, z kolei biedniejsi szli pieszo. 
 

Pewien straszy pan przytoczył historię  
z pechowej nocy 9/10.XI.1938r. (Kristallnacht – Noc 
Kryształowa - pogrom Żydów w nazistowskich 
Niemczech z 9/10.XI.1938r.). Przejeżdżając przez 
Wielowieś, postanowił zatrzymać się w gospodzie, 
aby się posilić. W pewnym momencie wpadł  
z hukiem do gospody umundurowany mieszkaniec 
Wielowsi i zakomunikował donośnym głosem „Es 
geht los !”. Po chwili zaczęła palić się synagoga, 
która wcześniej została już zdemolowana. Wtedy 
przyszedł Pan Bialek, trzymając dokumenty w ręku, 
które świadczyły o kupnie synagogi i jego prawie do 
własności. Zagroził SS-Mann'om, że jeżeli ogień nie 
zostanie natychmiast ugaszony, to odda sprawę do 
sądu. Pan Bialek musiał mieć nie lada odwagę, żeby 
w tych czasach kupić żydowski dom modlitw oraz 
dodatkowo udostępniać go na nabożeństwa 
Żydowskie. Zarządzenie właściciela synagogi zostało 
wykonane. Ogień ugaszono, a synagoga nie uległa 
większemu zniszczeniu, jednakże została zamknięta 
dla dalszego praktykowania nabożeństw. Z kolei 
Bialkowi kazano usunąć wieżę i wszelkie insygnia 
judaizmu. Mimo tego wysłano do Berlina meldunek, 
iż synagoga została zniszczona. 
 

W niedługim czasie przed „Nocą kryształową”,  
w nocy zebrali się wszyscy tworogowscy Żydzi  
i zdecydowali, że dalsza egzystencja na tej 
szerokości geograficznej jest zbyt ryzykowna. 
Postanowili wyjechać w świat, co niniejszym wszyscy 
uczynili w ciągu jednej nocy. Jednak w pamięci 
starszych mieszkańców Tworoga, zachowały się 
przedwojenne nazwiska społeczności żydowskiej. 

 
Synowie Izraela gromadzili się w Tworogu  

w miejscach, które do dziś stanowią centrum spotkań 
mieszkańców. Szczególnie upodobali sobie miejsce 
przy kościele na Prinz – Hohenlohe – Platz (obecnie 
Plac Wolności), który był i jest do dzisiaj centrum 
miejscowości. Drugim skupiskiem było miejsce wokół 
dworca kolejowego. Większość Żydów 
tworogowskich zajmowała się handlem. Wyjątkiem 
był Salo Stein, który był roznosicielem paczek. W 
społeczności żydowskiej Tworoga można przytoczyć 
kilka nazwisk: Josef Seemann, Weissfelner, 
Rosenstrauch, Hartmann, Unger. Natomiast jednym z 
najbogatszych z nich był – Siegfried Heymann, który 
posiadał dwa domy, jeden na Placu Wolności, a drugi 
wybudowany później na ul. Jankowskiego, w którym 
 

odbywały się modły. Jedną z izb owego domu 
przeznaczono na Bethaus - (dom modlitw). Heymann 
wybudował również młyn za torami kolejowymi, gdzie 
obecnie znajduje się mieszalnia pasz przy  
ul. Młyńskiej. 
 

Można przytoczyć również historię miejscowego 
aptekarza Gerharda Kaintoch, który ożenił się 
ponownie z pół żydówką, pochodzącą ze słynnej na 
Śląsku żydowskiej rodziny Cohn. Z tej racji miał kłopoty 
podczas panowania realnego nazizmu. Przed jego 
apteką postawiono SA-Mann'a, który informował 
mieszkańców, że przekraczając próg wchodzą do 
Żyda. Jednakże kiedy wybuchła już II wojna światowa, 
nikomu nie przeszkadzało aby wziąć syna aptekarza 
do wojska, pomimo żydowskich korzeni jego macochy. 
Co więcej aptekarz otrzymał, z racji wykonywanego 
zawodu i hierarchi społecznej, stopień wojskowy 
kapitana rezerwy. Natomiast ks. Karl Gottfriet zu 
Hohenlohe – Ingelfingen, który był dziedzicem 
Tworoga, otrzymał zaledwie stopień porucznika.  
W trakcie II wojny światowej Christian Kaintoch był 
pierwszym poległym z Towroga. Zginął 6.IX.1939r  
w rejonie Woźnik Śląskich. 
 

Jednym z najbardziej zapamiętanych nazwisk 
owych czasów był Ferdinand Sittenfeld, który zajmował 
się między innymi handlem benzyną. Mieszkał na rogu 
ulicy Zamkowej i ul. Grunwaldzkiej, która obecnie 
znajduje się pomiędzy dwoma kaplicami: Chrystusa 
Ukrzyżowanego i Św. Jana Nepomucena. Przed wojną 
ulica nosiła nazwę Kapellenstrasse – w j. polskim  
ul. Kapliczna lub ul. Między kaplicami. Nie wiedzieć 
dlaczego, kto i po co zmienił nazwę na  
ul. Grunwaldzką. Moim zdaniem powinna zachować 
swoją historyczną nazwę. O istnieniu kaplic wspomina 
się już w 1795r. Ostatni przedstawiciel wyznania 
mojżeszowego w Tworogu, zmarł w dniu 10.02.1987r. 

 
Fryderyk Zgodzaj 

 

NOBLIŚCI ŚLĄSCY cz. IV 
 

W poprzednich numerach TWG Kuriera 
zapoznaliśmy się z wybitnymi śląskimi noblistami – 
Paulem Ehrlich'em, Gerhardem Hauptmann'em oraz 
Fritzem Haber'em. W tej części przedstawimy postać 
uzdolnionego naukowca Friedricha Bergius'a. 
 
FRIEDRICH BERGIUS – NIEMIECKI CHEMIK 
 

Razem z Carlem Bosch'em otrzymał Nagrodę 
Nobla w dziedzinie chemii w 1951 r. Otrzymali tą 
nagrodę w uznaniu za wynalezienie i rozwój 
chemicznych metod wysokociśnieniowych. 
 

Friedrich Bergius urodził się w Goldschmieden  
w pobliżu Wrocławia w 1884 r. Jego rodzina jaśniała 
 

KULTURALNIE 
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w Boruszowicach, który odbył się 19 czerwca. Po 
uroczystym otwarciu, na boisku szkolnym rozpoczął 
się mecz piłki nożnej o Mistrzostwo Szkoły. 
Reprezentanci klas I-V zacięcie walczyli z uczniami 
kl. VI. Zwyciężyła kl. VI w rzutach karnych (2-1). 
Nagrodą dla wygranych był puchar przechodni 
Dyrektora Szkoły ufundowany przez prezesa GKS 
Urania Ruda Śląska 2010. Następnie festyn 
uświetniły występy taneczno-teatralne: zespołu 
tanecznego z GOK pod przewodnictwem Danuty 
Waler, przedstawienie teatralne klas I-VI, występ 
tańców współczesnych dziewcząt z kl. VI oraz piękne 
tańce zespołu Miedarzanie, w których występowali 
również uczniowie SP Boruszowice - Ilona Hatlapa  
i Szymon Nitka. Nie zabrakło również konkursu 
Banku Spółdzielczego w Tworogu.  
 

Najważniejszym punktem programu była 
ceremonia wmurowania aktu erekcyjnego w kamień 
węgielny, który zostanie umieszczony  
w fundamentach sali gimnastycznej. Na uroczystość 
przybyli Wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź, Zastępca 
Wójta Teodor Dramski, radni – Piotr Krok, Bernard 
Hatlapa oraz Łukasz Ziob. Organizatorzy mieli 
zaszczyt gościć również posła Tomasza 
Głogowskiego, radnych powiatu: Gerdę Ochman, 
Adama Chmiela i Andrzeja Elwarta. W kamień 
węgielny wmurowano butlę z aktem następującej 
treści: 
 

W czasie, gdy Wójtem Gminy Tworóg był 
Eugeniusz Gwóźdź, Zastępcą Wójta Teodor Dramski, 
Przewodniczą Rady Gminy Maria Łukoszek,  
a Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach Danuta Wiśniowska, dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu i determinacji Radnego 
Boruszowic Piotra Krok, zrodziła się inicjatywa 
budowy Sali Gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach. Po wielu 
spotkaniach Rodziców i Dyrektora z Radnymi Gminy 
Tworóg koncepcja budowy Sali Gimnastycznej 
uzyskała pełne poparcie władz samorządowych. 
Przewidywany koszt budowy Sali Gimnastycznej  
z widownią to 1.500.000zł. W skład budynku Sali 
Gimnastycznej wchodzi: pomieszczenie do zajęć 
korekcyjno – kompensacyjnych o powierzchni 72 m, 
boisko sportowe o wymiarach 12m x 24m, zaplecze 
składające się z pokoju lekarskiego, szatni dla gości  
i uczniów. W dniu 19 czerwca 2010 roku podczas 
dorocznego Festynu Rodzinnego na boisku Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach 
dokonano aktu wkopania kamienia węgielnego pod 
budowę Gminnej Sali Gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach. Społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach, 
mieszkańcy Boruszowic, Hanuska i Mikołeski oraz 
mieszkańcy Gminy Tworóg dziękują serdecznie 
Radzie Gminy Tworóg, która zatwierdziła i wydała 
zgodę na realizację tak wielkiego przedsięwzięcia 
jakim jest budowa Gminnej Sali Gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach. Do realizacji tej bardzo potrzebnej 
inwestycji przyczynili się Państwo: Maria Łukoszek – 

 

blaskiem teologów, urzędników, oficerów i ludzi 
biznesu. Dziadek Friedricha był profesorem na 
uczelniach we Wrocławiu, a ojciec posiadał fabrykę 
chemiczną, w której młody Bergius poznawał 
wytyczne różnych metod chemicznych. Przed 
rozpoczęciem studiów ojciec noblisty wysłał go do 
Ruhry, gdzie zapoznał się z tajnikami metalurgii.  
W 1903r zaczął studia na Uniwersytecie 
Wrocławskim, które zakończył z tytułem doktora 
chemii na Uniwersytecie w Lipsku 4 lata później.  
W swojej pracy doktoranckiej sformułował tezę  
o kwasie siarkowym jako rozpuszczalniku. W 1909 r. 
Bergius pracował przez jeden semestr z Fritzem 
Haber'em i Carlem Bosch'em na Uniwersytecie  
w Karlsruhe w rozwoju procesu Habera – Boscha.  
W tym samym czasie został zaproszony do pracy na 
Uniwersytecie w Hanowerze z Maxem Bodestain'em, 
który opracował pomysł kinetyki chemicznej. Chemik 
pracował nad chemiczną równowagą w reakcjach 
gazu i syntezą amoniaku. Zajął się też szczegółowym 
dochodzeniem w sprawie rozpadu nadtlenku wapnia  
i opracował metodę praktycznych prac 
laboratoryjnych na ciśnienie do 300 atmosfer. 
Jednym z najważniejszych jego odkryć było 
uwodornianie wpływu wodoru na węgiel i olej ciężki 
pod wysokim ciśnieniem. Proces zastosowany był 
przez nazistowskie Niemcy i przeznaczony do 
bombardowania w czasie kampanii Oil podczas  
II Wojny Światowej. W 1911r. Bergius wykładał 
reakcje gazów technicznych, teorię równowagi  
i hutnictwa przy Technische Hochschule w 
Hanoverze. W czasie II Wojny Światowej osiągnięcia 
noblisty miały dla Niemiec szczególne znaczenie. 
Powstało wówczas 16 zakładów – zakłady benzyny 
syntetycznej, nawet kilka na Górnym Śląsku. 
Zawdzięczamy mu także opracowanie metody 
otrzymywania fenolu z chlorobenzenu oraz glikolu  
z etylenu. Poświęcił się także procesowi uzyskiwania 
cukru z celulozy w drewnie, który był przerabiany na 
alkohol, drożdże, pokarm i glukozę. 
 

Friedrich Bergius otrzymał tytuł doktora Phila na 
Uniwersytecie w Haidelbergu oraz tytuł doktora 
honoris causa Uniwersytetu w Hanowerze, został 
odznaczony medalem Liebig i został wybrany do 
Rady Dyrektorów wielu stowarzyszeń i firm 
zainteresowanych węglem i ropą naftową. Po wojnie 
niemożliwym było, aby znalazł pole do pracy  
w Niemczech. W 1947r wyemigrował do Argentyny, 
gdzie prowadził Instytut badawczy. Po dwóch latach 
śmierć położyła kres jego wielkiej karierze w Buenos 
Aires. Noblista był jednocześnie cenionym 
naukowcem, technikiem i kupcem. Jako jeden  
z pierwszych przekonał się, że wynalazki tworzone 
wspólnie z innymi naukowcami, dają się w pełni 
zrealizować.  

 

FESTYN RODZINNY  
W BORUSZOWICACH 

 
Wśród wielu imprez plenerowych naszej gminy 

nie zabrakło również Festynu Rodzinnego 
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Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg, Henryk Chmiel 
– Zastępca Przewodniczącej oraz Radni: Aniela 
Cieśla – Gudowicz, Urszula Zawiślok, Irena Jonecko, 
Tomasz Czaja, Bernard Hatlapa, Adam Lachowicz, 
Ryszard Pilarski, Lucjan Sus, Waldemar Profus, 
Grzegorz Szotek, Łukasz Ziob, Klaudiusz Wieder.  
 

W trakcie festynu w budynku szkoły po raz 
pierwszy mieszkańcy Boruszowic mieli możliwość 
zwiedzenia Izby Regionalnej, która po okresie 
zawieszenia znalazła wreszcie swoje miejsce  
w budynku szkolnym. Festyn był doskonałą okazją do 
zaprezentowania eksponatów muzealnych ze zbiorów 
państwa Ecler, którzy wcześniej prowadzili Izbę 
Regionalną w budynku przy ul. Łączności. Zmiana 
miejsca spowodowana była sprzedażą budynku 
dawnej Izby na wniosek mieszkańców w/w budynku. 
Pojawił się kłopot gdzie docelowo umieścić eksponaty 
– mówi Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź – 
proponowaliśmy budynek tworoskiego Szpitola lub 
wyremontowane piwnice Urzędu Gminy, jednak 
właściciele eksponatów nie wyrazili na to zgody.- 
Ponieważ już wkrótce Szkoła Podstawowa  
w Boruszowicach będzie miała swoją salę 
gimnastyczną, a z nią dodatkowe pomieszczenia, 
można było przystosować dawną świetlicę na 
potrzeby Izby Regionalnej. - Każdy, kto chciałby 
zasilić zbiór eksponatami obrazującymi jak wyglądało 
życie na śląskiej ziemi w minionych czasach, może 
złożyć je w depozyt – zachęca Wójt – sam zamierzam 
zasilić zbiór kilkoma rodzinnymi pamiątkami. 
 

Podczas imprezy odbyły się pokazy strażackie, 
swoją sprawność fizyczną prezentowali strażacy  
z OSP Boruszowice oraz z OSP Hanusek. O godz. 
20.00 w trakcie programu biesiadnego czas 
mieszkańcom Boruszowic umilili kabareciarze Wilego 
oraz Gwiazdy Radia Piekary: Joachim i Karol 
Grzechcy.  
 

Cały festyn przebiegał w bardzo miłej 
atmosferze, dzieci z SP Boruszowice były wspaniale 
przygotowane do występów, mieszkańcy mieli nawet 
możliwość przeniesienia się do wioski indiańskiej. Jak 
podkreśla pani dyrektor Danuta Wiśniowska - to był 
mój najszczęśliwszy dzień w trakcie 11-letniej pracy 
na stanowisku zarządzającej. Przez wiele lat 
doskwierał nam brak miejsca, w którym dzieci  
i młodzież mogłyby spędzać aktywnie czas wolny. 
 

Pani dyrektor zachęca, aby gdy powstanie sala 
gimnastyczna, starsi i młodsi mieszkańcy gminy,  
w pełni wykorzystywali salę dbając o zdrowie, 
rozwijając swoją sprawność fizyczną. Pani dyrektor 
ma ogromną nadzieję, że w ten sposób skończą się 
problemy wychowawcze, a rodzice będą spokojniejsi 
o swoje dzieci. Zaszczytem dla samorządu gminy, 
społeczności gminy, pani dyrektor SP Boruszowic 
była obecność posła Ziemi Tarnogórskiej oraz 
wszystkich radnych z naszego powiatu. - Jesteśmy 
dumni, że mamy poparcie w powstaniu Gminnej Sali 
Gimnastycznej - powiedziała pani dyrektor.  

 

FESTYN DLA DZIECI  
W NOWEJ WSI 
 

27 czerwca w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi  
o godz. 16.00 odbył się festyn rodzinny dla 
mieszkańców. W trakcie imprezy dzieci uczestniczyły 
w konkursach i różnych zabawach. Wszyscy 
uczestnicy doskonale się bawili m. in. kręcąc hula - 
hopem, skacząc przez skakankę, rzucając piłką do 
kosza, odpijając ping-pong'iem itp. Po 
wyczerpujących zabawach dzieci posiliły się 
grillowaną kiełbaską, napojami i różnymi 
słodkościami. Poczęstunek ufundowała Rada 
Sołecka. Wszystkie dzieci otrzymały również nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu. 

 

FESTYN W POŁOMII 
 

W dniach 27 – 27 czerwca odbył się festyn  
z okazji 60-lecia LKS „Iskra” Połomia. Działacze 
klubu otrzymali od przedstawicieli organizacji 
sportowych pamiątkowe odznaczenia, a z rąk Wójta 
Gminy, Eugeniusza Gwoździa puchary. W sobotę 
mieszkańcy Połomii mogli wziąć udział w grach  
i zabawach, a także w loterii fantowej. Organizatorzy 
składają podziękowania sponsorom loterii. 
 

Zgromadzoną publiczność zabawiała kapela 
„Kamraty”, wystąpili również takie zespoły jak 
„Miedarzanki”, „Makielak”. Zabawę taneczną 
poprowadził zespół „Przerwa na kawę”.  

 
Niedzielne spotkanie polegało głównie na 

rozgrywkach piłkarskich drużyn „Iskra” Połomia. 
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Na zakończenie imprezy goście mogli oglądać 
amatorskie zawody w skokach przez przeszkody 
oraz konkurs potęgi skoku. Ta konkurencja, jak 
zawsze, wywołała najwięcej emocji wśród 
publiczności. W tej kategorii bez trudu wygrała 
Magdalena Kamińska na koniu Gawroszu  
z rezultatem 160cm. Drugie miejsce zajęła Beata 
Ślązak na koniu Kaskada (własność U.A. Zawiślok). 
 

Podczas imprezy jedzenie serwowała firma 
Janina Catering, gdzie każdy mógł kupić coś dla 
siebie.  
 

Państwo Zawiślok, organizatorzy imprezy, byli 
pełni obaw, czy tak poważna wystawa, a szczególnie 
jej organizacja, uda się. Jednak wydaje się, że 
OZHK, a także sami mieszkańcy gminy Tworóg byli 
bardzo zadowoleni. Dlatego organizatorzy już teraz 
zastanawiają się nad kolejną wystawą i liczą, że 
przyjdzie jeszcze więcej ludzi, aby kibicować 
hodowcom.  
 

Wszystkim hodowcom i właścicielom koni 
biorącym udział w Wystawie serdecznie gratulujemy, 
życzymy dalszych sukcesów, a publiczność już teraz 
zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej imprezie. 
 

Dagmara Zawiślok 
 

CZAS JUBILEUSZY, CZYLI 
POPOŁUDNIE WSPOMNIEŃ  
W GIMNAZJUM W BRYNKU 
 

Czas podsumowań nadszedł nieuchronnie, 
skoro 11 czerwca 2010r. w Gimnazjum w Brynku 
miało miejsce niezwykłe wydarzenie: Popołudnie 
wspomnień: Już dziesięć lat minęło, czyli pretekst do 
przypomnień, refleksji i potrzebnego dystansu do 
tego, co od dziesięciu lat stanowi o swoistym klimacie 
szkoły położonej w pięknym kompleksie pałacowo-
parkowym.  
 

Bo do tego, że Gimnazjum w Brynku jest szkołą 
wyjątkową, nikogo przekonywać nie trzeba. Ale 
przecież warto wypunktować te przedsięwzięcia, 
które składają się na szkolną tradycję, a wpisane w 
kalendarz roku szkolnego przyciągają do 
brynkowskiego parku wiernych przyjaciół. 
 

ZABAWA RUSZYŁA  
Z KOPYTA! 

 
19 czerwca 2010 na terenie hodowli Urszuli  

i Adama Zawiślok w Brynku odbyła się wystawa 
źrebaków pod matkami, organizowana przez 
Okręgowy Związek Hodowców Koni (OZHK)  
z Katowic. Piękna pogoda sprawiła, że na imprezę 
licznie przybyło wielu gości, nierzadko z całymi 
rodzinami. Organizatorzy zadbali o atrakcje także dla 
najmłodszych. Dzieci mogły spróbować swoich 
możliwości jeżdżąc na kucach sportowych 
należących do Beaty i Benedykta Ślązak. Państwo 
Ślązak prowadzą szkółkę jeździecką przy Hodowli 
Państwa Zawiślok, do której zapraszają cały rok. 
Wielu wrażeń dostarczył również pokaz jazdy 
western, pokaz zaprzęgów paro-konnych oraz pokaz 
powożenia bryczką czterokonną, którą każdy chętny 
mógł się przejechać.  
 

Głównym punktem programu była sama 
wystawa źrebaków, która zgromadziła wielu 
miłośników koni. Do Czempionatu przystąpiło 14 
źrebiąt w typie szlachetnym oraz 17 źrebiąt rasy 
śląskiej. Wyniki przedstawiały się następująco: 

 
1. Źrebięta rasy wierzchowej: 
CHAMPION - klacz Bella - U.A. Zawiślok 
WICECHAMPION - klacz Batuta - U.A. Zawiślok 
3 miejsce - klacz Festina - Kmieć Ireneusz (Herby) 
 
2. Źrebieta rasy śląskiej 
CHAMPION - ogier Eldorado - Wloka Waldemar 
(Kamień Śląski) 
WICECHAMPION - klacz Balia - Kitel Sylwia (Ligota 
Książęca) 
3 miejsce - klacz Labella -  Szczęsny Szymański 
(Olszowa) 

 
 

Oldboys Połomia i Reprezentacji Parafii Wojska. 
Zwycięską drużyną okazała się „Iskra” Połomia, 
drugie miejsce zajęła drużyna z Wojski. 
 
Organizatorzy: Zarząd „Iskry” Połomii, Rada Sołecka 
z Połomii, Stowarzyszenie Odnowy Wsi oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, dziękują uczestnikom za dobrą 
zabawę! 
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Ich młodsi koledzy, obecni uczniowie, przy 
nastrojowej melodii z przejęciem recytowali poetyckie 
strofy starszych kolegów  i wzruszali się niemal tak 
mocno  jak autorzy siedzący na widowni. 

 
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja 

materiału wspomnieniowego w postaci prezentacji 
multimedialnej, którą przygotowali nauczyciele 
gimnazjum Eleonora Krywalska, Anna Rogala-Goj, 
Jacek Klica oraz uczeń klasy III b Damian Ditrich. 
Wspominano zarówno trudne początki adaptacji 
gospodarczych pomieszczeń pałacowych na 
potrzeby nowo utworzonej placówki oświatowej, 
uroczystość otwarcia, smutny moment śmierci 
pierwszego dyrektora gimnazjum Pani Grażyny 
Osowskiej, jak i liczne uroczystości, nie tylko te 
jubileuszowe, ale również cykliczne; między innymi 
Dzień Nauki i towarzyszący mu  konkurs: Zabawka 
Fizyczna, liczne sukcesy sportowe, czy dwukrotne 
przyznanie szkole  certyfikatu: Śląska Szkoła Jakości 
i tytułu: Szkoła Promująca Zdrowie. Prezentacja 
zawierała również materiał filmowy, który bawił  
i wzruszał do łez. W dalszej części uroczystości 
upamiętniono jeszcze jedno dziesięciolecie. To 
jubileusz szkolnego teatru Bez-Miary. Pierwsi aktorzy 
znaleźli się wśród publiczności, natomiast młodzi 
adepci  sztuki aktorskiej zaprezentowali nagradzany 
na tegorocznych przeglądach spektakl, zrealizowany 
w konwencji teatru ruchu zatytułowany: ”Ławeczka”. 
 

Podczas Popołudnia wspomnień podsumowano 
również realizowane w roku szkolnym 2009/2010 
innowacje pedagogiczne. Na tę okoliczność 
prowadzący je nauczyciele przygotowali  wystawy 
tematyczne, gazetki, materiał zdjęciowy, filmowy oraz 
specjalny wspomnieniowy numer szkolnej gazety 
GiMMiś, który zadedykowany pierwszym 
redaktorom, wręczony został wszystkim gościom 
imprezy. 
 

Zaprzyjaźniony ksiądz profesor Jerzy Szymik  
patron Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego 
również organizowanego przez Gimnazjum w Brynku  
powiedział: „Dobrze nam więc być razem po dwóch 
stronach czasu, z tych samych źródeł płynąc ku 
wspólnemu morzu.” Ta piękna poetycka przenośnia 
świetnie podsumowała ideę spotkania. Wszyscy na 
nim obecni wyrośli ze wspólnego źródła, dobrego 
źródła, dlatego na zakończenie wieczoru otrzymali od 
prowadzących ważną wskazówkę. Kiedy żeglować 
będą po oceanie życia, niech z  nostalgią wspomną 
to miejsce i tę chwilę, podczas której zjednoczył 
wszystkich wspólny śpiew: Ale to już byłoM 
 

Popołudnie wspomnień w Gimnazjum w Brynku 
niewątpliwie należy zaliczyć do udanych, a na 
podsumowanie dodać należy, iż taka konwencja 
obchodów jubileuszu szkoły godna jest 
rozpropagowania. 
 

Anna Rogala-Goj,  
nauczyciel Gimnazjum w Brynku,  

współorganizator „Popołudnia wspomnień” 

 

Motywem przewodnim popołudnia był upływ 
czasu, przemijanie i spotkania, i ludzieM A wszystko 
po to, by przypomnieć twórcze dokonania 
gimnazjum, do których należy niewątpliwie 
najstarszy, bo w tym roku szkolnym już  
X Jubileuszowy Konkurs Recytatorski Szkól 
Podstawowych i Gimnazjów organizowany 
niezmiennie przez nauczycieli języka polskiego we 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu. Jak bardzo jest to prestiżowe 
wydarzenie, świadczy fakt, iż w dziesięcioletniej 
historii konkursu oklaskiwaliśmy recytacje około 700 
uczestników z najodleglejszych zakątków powiatu 
tarnogórskiego, a nawet spoza rejonu. Podczas 
piątkowej uroczystości wręczono pamiątkowe 
dyplomy i nagrody laureatom jubileuszowej edycji 
oraz ufundowane przez władze gminne kubeczki  
z napisem: Przyjaciel Gminy Tworóg. 
 

W dalszej części wieczoru przemówiła poezja 
absolwentów, laureatów Ogólnopolskich Konkursów 
Literackich. Było ich w naszej historii niemało, 
zwłaszcza, że nieśmiali poeci mieli od początku 
istnienia gimnazjum swojego sprzymierzeńca, 
GiMMisia, czyli gazetę gimnazjalistów Gminy 
Tworóg, która także podczas uroczystości świętowała  
swoje dziesięciolecie. To pismo do dzisiaj zachowało 
swoisty klimat nastawiony na promocję utalentowanej 
młodzieży. Tutaj debiutowali: Ola Liszka, Dominika 
Jędrzejczyk, Małgosia Zapotocka, Martyna Ecler, 
Michał Krus, Agnieszka Nowakowska, Anka 
Orendorz, Magda Rogala  i wielu, wielu innych, 
dzisiaj studentów polonistyki, historii sztuki, 
kulturoznawstwa, prawa.  
 

I tak 11 czerwca spotkali się wszyscy – władze 
gminy Tworóg, pierwsi absolwenci, laureaci 
jubileuszowego X Konkursu Recytatorskiego Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów, wierni przyjaciele 
szkoły, jej pracownicy oraz Ci, którzy dziesięcioletnią 
historię tworzyli. Dyrektor Bożena Cembrowska, 
otwierając uroczystość, przywitała wszystkich gości, 
krótko przedstawiła historię gimnazjum i ze 
wzruszeniem powróciła we wspomnieniu do zmarłych 
nauczycieli i uczniów, a następnie poprosiła  
o zabranie głosu wójta gminy Pana Eugeniusza 
Gwoździa, który w swoim wystąpieniu podziękował 
za najwyższą jakość pracy szkoły i podkreślił wagę 
wszystkich przedsięwzięć inicjowanych przez 
gimnazjum. 
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chodzić? 
K.S-K: Dla każdego dobór czasu treningu, 
intensywności jest indywidualny. Zależy to od 
sprawności, wieku, stanu zdrowotnego osoby 
trenującej. Pamiętajmy, aby stopniowo i w miarę 
możliwości nasilać tempo. Nie zapomnajmy  
o rozgrzewce i rozciąganiu.  
 
A.K: Kto może uczestniczyć w marszu z kijami? 
K.S-K: Nornic Walking jest formą sportu właściwie 
dla każdego. Jest polecany dla osób z chorobami 
cywilizacyjnymi, takimi jak cukrzyca. Pozwala 
bowiem na utrzymanie właściwej wagi, pobudza 
przemianę materi, co pozwala lepiej spalić szkodliwe 
cukry. Nordic Walking redukuje nadciśnienie tętnicze 
oraz „zły cholesterol”, dlatego osoby cierpiące na to 
schorzenie również powinny uczestniczyć  
w treningach nordic walking. Osoby z nadwagą 
chętnie uczestniczą w tej aktywności ruchowej, gdyż 
sprzyja utracie wagi, poprzez masowanie jelit  
i przyspieszeniu trawienia. Tan rodzaj sportu idealnie 
nadaję się także dla rodzin z dziećmi, dla grupy 
przyjaciół pragnących spędzić aktywnie razem czas.  

WAKACJE! PORA NA NORDIC 
WALKING 
 

Nordic Walking staje się coraz bardziej 
popularny. Niestety niektóre osoby źle dobierają 
sprzęt, a przede wszystkim nie mają wpojonej 
techniki chodu. O tym czym jest nordic walking, jak 
prawidłowo chodzić dowiemy się z rozmowy z 
instruktorem nordic walking panią Klaudią Sobczyk – 
Królik.  
 
Agata Krain: Na czym polega Nordic Walking? 
Klaudia Sobczyk – Królik: Nordic Walking – to chód 
z wykorzystaniem kijów specjalnie zaprojektowanych 
do tego celu. Pochodzi z krajów skandynawskich, 
gdzie w latach 20-tych był wszechstronnym 
treningiem letnim dla narciarzy. Po czasie 
stwierdzono, że jest to wspaniały trening 
ogólnorozwojowy praktycznie dla każdego.  
 
A.K: W jaki sposób można dobrać odpowiedni 
sprzęt? 
K.S-K: Nieodłącznym elementem nordic walking są 
kije posiadające specjalną rękawiczkę, która 
umożliwia swobodne chwytanie i otwieranie dłoni 
podczas treningu. Natomiast rękojeść kija jest 
wyprofilowana, by ułatwić wykonywanie poprawnej 
techniki. Im lżejsze kije, tym są one lepsze. Jeśli 
chodzi o długość kija,  oblicza się ją przez prosty 
wzór: mnożąc własny wzrost przez 0,68, uzyskaną 
wartość zaokrąglamy w dół do cm, dlatego że 
długości kijów ustalane są w skali do 5 cm. Natomiast 
łatwiejszym sposobem dopasowania długości kijów, 
jest trzymanie kija opartego o podłoże z ręką zgiętą  
w łokciu w kącie prostym lub lekko rozwartym. 
 
A.K: W jaki sposób należy poprawnie chodzić? 
K.S-K: Po pierwsze zakładamy kije wkładając ręce  
w uchwyty tj. rękawiczki. Podczas chodzenia bardzo 
ważna jest postawa, plecy powinny być 
wyprostowane, rozluźniony kark i barki, brzuch 
wciągnięty, łokcie rozluźnione proste w miarę, ale nie 
sztywne. Natomiast kroki stawiamy od pięty, przez 
śródstopie, wybijając się z palców. Kroki powinny być 
trochę dłuższe niż przy zwykłym chodzie. Ręce, nogi 
pracują naprzemiennie czyli lewa noga, prawa ręka  
i odwrotnie. Ręce pracują naturalnie do wysokości 
pępka, nie uginają się w łokciach. Dłoń staramy się 
zamykać, gdy kij jest z przodu, a następnie ją 
otwierać gdy kij pozostaje z tyłu. Staramy się przy 
chodzeniu położyć wybicie się z kija, delikatną rotacja 
barków. 
 
A.K: Jakie są najczęstsze błędy w nordic 
walking? 
K.S-K: Najczęstsze błędy to zginanie łokci i garbienie 
się przy chodzeniu, złe układanie stóp oraz brak 
rozgrzewki przed chodzeniem, nie wspomnę już  
o rozciąganiu! 
 
A.K: Jak często, ile czasu należy poświęcić na 
nordic walking i z jaką intensywnością należy 
 

GOK serdecznie zaprasza 
do wstąpienia do klubu 

Nordic Walking! 
Jeśli jesteście fanami Nordic Walking lub 

pragniecie poznać tą dyscyplinę, dobrać 
odpowiedni sprzęt, nauczyć się lub podszkolić 
technikę marszu z kijami, nauczyć się jak chodzić, 
aby trening był efektywny, a przede wszystkim 
spędzać wolny czas w gronie zwolenników 
aktywnego stylu życia, zapisz się do klubu. 

 
Pierwsze zajęcia:  

− wybór tras  
− nauka marszu z instruktorem 
− ćwiczenie przygotowujące do nordic walking'u 
 

Zajęcia odbywać się będą cyklicznie jeden 
dzień w tygodniu. Szczegóły do ustalenia na 
spotkaniu organizacyjnym. Pierwsze spotkanie 
we wrześniu, dokładne informacje na plakatach, 
oraz w kolejnych numerach TWG Kuriera. 

FESTYN W KOTACH 
17 lipca 55-lecie LKS „Orzeł” Koty 

14:00 msza św. w intencji żyjących i zmarłych 
członków Klubu, zawodników, działaczy i 
sympatyków 
15:00 część oficjalna 
16:00 mecz LKS Orzeł Koty – FC Benov 
20:00 zabawa taneczna 

18 lipca Festyn „Pod lipą” 
15:00 koncert Orkiestry Dętej OSP Koty 
16:30 występ grupy „Amorki” 
17:00 Robert Łukowski z zespołem „Gryfon” 
20:00 dyskoteka 
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EDUKACJA JEST PRZYGODĄ 
 

Dla najlepszych absolwentów szkół 
gimnazjalnych z naszej gminy zorganizowano 
tradycyjne spotkanie w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy 
Tworóg. Co roku w ostatnich dniach nauki Wójt 
Gminy zaprasza młodych mieszkańców gminy, którzy 
zakończyli edukację w gimnazjum ze średnią co 
najmniej 4,75. W tym roku zaproszonych zostało 21 
gimnazjalistów, w tym 17 z Gimnazjum w Brynku, 2  
z Gimnazjum w Krupskim Młynie oraz 2 z Gimnazjum 
w Wielowsi. Oprócz zdolnej młodzieży, w spotkaniu 
udział wzięli Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, 
Jerzy Walas, Przewodnicząca Rady Gminy Tworóg, 
Maria Łukoszek. Dyrektor Gimnazjum w Brynku, 
Bożena Cembrowska, Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, Ryszard Królicki, oraz 
wychowawcy klas III Gimnazjum w Krupskim Młynie, 
i Wielowsi. 
 

Już niebawem absolwenci staną się uczniami 
szkół średnich. Podczas spotkania podzielili się 
swoimi planami i marzeniami. Większość osób 
złożyło dokumenty do liceów ogólnokształcących.  

 

ZAWODY SPORTOWO 
POŻARNICZE 
 

26 czerwca na stadionie sportowym K.S. Nitron 
Krupski Młyn odbyły się Gminne Zawody Sportowo – 
Pożarnicze o Puchar Gminy Krupski Młyn i Tworóg. 
W zawodach wzięło udział 18 drużyn Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gmin Krupski Młyn i Tworóg,  
w tym 6 drużyn kobiecych. Zawody rozegrane zostały 
w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m 
i ćwiczenia bojowe. W grupie A (mężczyźni wiek od 
16 lat) I miejsce otrzymała jednostka OSP Wojska – 
drużyna Połomia, II miejsce – OSP Potępa, III 
miejsce – OSP Boruszowice - Hanusek, IV- OSP 
Tworóg, V – OSP Wojska, VI – OSP Krupski Młyn  
i VII – OSP Koty. W grupie C (kobiety wiek od 16 lat) 
zwyciężyła OSP Potępa, II – OSP Wojska, III – OSP 
Tworóg, IV – OSP Boruszowice – Hanusek, V – OSP 
Świniowice. W grupie „A-MDP” (chłopcy 12-16 lat)  
I miejsce – OSP Potępa, II – OSP Boruszowice – 
Hanusek, III – OSP Tworóg, IV – OSP Świniowice, V 
– OSP Krupski Młyn. W grupie „C-MDP” (dziewczyny 
12-16 lat) I miejsce OSP Potępa.  

 

Zebranych gości powitał Wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź i podziękował młodzieży za zdobywanie 
kapitału jakim jest wiedza. Zwrócił się także z prośbą, 
by młodzież nie wyjeżdżała za granicę, by rozwijała 
się w swoim kraju, ponieważ jest jego przyszłością. 
 

Gość specjalny, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty, Jerzy Walas porównał zdobywanie wiedzy 
do przygody alpinisty, który bardzo długo musi 
pracować i trenować zanim zdobędzie upragniony 
szczyt. Przypomniał, że duże podziękowania w tej 
„drodze na szczyt” należą się rodzicom  
i nauczycielom. 
 

Przewodnicząca Rady, Maria Łukoszek wyraziła 
nadzieję, że młodzi i zdolni ludzie w przyszłości będą 
działać na rzecz społeczeństwa jako radni. Doceniła 
młodzież nie tylko za ich wyniki w nauce, ale także za 
ich zaangażowanie w różnego rodzaju 
przedsięwzięcia szkolne i gminne. 
 

Uczniowie otrzymali dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Najwyższą średnią (5,44) mogli się 
pochwalić Julia Swoboda i Adam Kwiecień  
z Gimnazjum w Brynku oraz Natalia Sus  
z Gimnazjum w Wielowsi. 

Foto. Najlepsi absolwenci szkół gimnazjalnych – mieszkańcy 
naszej gminy. 

Foto. Zwycięska drużyna z Połomii w składzie: Marek 
Wojciechowski (dowódca), Michał Szotek, Piotr Woldan, 
Rafał Sowa, Krzysztof Wojciechowski, Marcin Grzesiek, 

Tomasz Drzensla. 

SPOTKANIE AUTORSKIE  
Z EWĄ NOWAK  
 

8 czerwca o godz. 11.30 w sali posiedzeń GOK 
miało miejsce spotkanie współczesnej pisarki książek 
dla młodzieży - Ewy Nowak z uczniami I kl. 
Gimnazjum w Brynku. Ewa Nowak jest pedagogiem, 
terapeutą, autorką felietonów, opowiadań,  
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Każda z drużyn otrzymała fantastyczne nagrody 
dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Gimnazjum w Brynku zdobyło także nagrodę dla 
szkoły – atlas sportowy. W tym dniu rozdane zostały 
także nagrody dla pozostałych kategorii wiekowych: 
przedszkola – prace plastyczne – temat „Na leśnej 
łące”, szkoły podstawowe I-III – temat „Leśnik 
gospodarzem lasu”, szkoły podstawowe IV-VI – 
temat „Las – zielone płuca śląska”. Podczas turnieju 
oprawę muzyczną przygotował Zespół „Rezonans”. 
Na zakończenie zabawy zarówno każdy uczestnik, 
jak i kibic zjadł ze smakiem smaczną kiełbaskę  
z ogniska. 
 

KONKURS PIĘKNEGO 
CZYTANIA 
 

10 czerwca bieżącego roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wojsc Agnieszka Skubela i Daniel 
Dressler wzięli udział w Konkursie Pięknego Czytania 
w języku niemieckim, który zorganizowany został 
przez Goethe-Institut w Krakowie. Uczestnicy mieli za 
zadanie przeczytać najpiękniej jak potrafili fragment 
powieści "Pan Bello" jednego z najbardziej 
znaczących niemieckich autorów książek dla dzieci  
i młodzieży Paula Maara. W konkursie wzięło udział 
50 dzieci z południowej Polski. Wszyscy otrzymali 
nagrody oraz dyplomy. Po zakończeniu nasi laureaci 
dołączyli do swoich kolegów i koleżanek i rozpoczęło 
się zwiedzanie Krakowa.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

odpowiedzi na listy publikowanych w pismach 
młodzieżowych i edukacyjnych takich jak „Cogito”, 
„Victor Gimnazjalista”, „Victor Junior”, „Magazyn 13-
tka”, „Edukacja twojego dziecka”. Współpracuje 
również z pismami „Przyjaciółka”, „Twój styl” oraz 
„Filipinka”, w której zadebiutowała w roku 1997, 
tekstem dotyczącym zdawania egzaminów ustnych 
pt. „100 procent skuteczności”. W swojej bibliografii 
notuje 23 popularnych wśród młodzieży powieści 
m.in: „Wszystko tylko nie mięta”, „Krzywe 10”, 
„Diupa”. W 2009r. jej powieść „Bardzo biała Wrona” 
otrzymała tytuł Książki Roku Stowarzyszenia 
Przyjaciół Książki dla Młodych. Pisarka mieszka wraz 
z mężem i córką na warszawskim Bródnie, w którym 
toczy się wiele akcji wydarzeń w powieściach. 
 

W trakcie spotkania z młodzieżą Gimnazjum 
literatka opowiedziała w jaki sposób pisze książki, jak 
wybiera bohatera, skąd czerpie pomysły na ciekawe 
akcje wydarzeń. Przyznała, że za pomocą własnych 
przeżyć, udaje jej się stworzyć treść oraz historię 
bohaterów powieści. Autorka wyznała, że treść 
książek wzięła się przede wszystkim z tego, iż dzieliła 
pokój ze starszym bratem i większość powieści jest 
związana z jego perypetiami. Ewa Nowak miała 
świetny kontakt z młodzieżą. Prowadziła spotkanie 
bardzo zabawnie. Uczniowie byli bardzo zadowoleni  
i zaciekawieni spotkaniem ze znaną artystką. 

 

FINAŁ TURNIEJU W BRYNKU 
  

W dniu 11 czerwca odbył się finał X-tej edycji 
turnieju Konkursu Przyrodniczo – Leśnego dla szkół 
gimnazjalnych. Do turnieju zgłosiły się 3-osobowe 
drużyny gimnazjum w Brynku, Krupskim Młynie  
i Miedar. Turniej składał się z 2 części: teoretycznej – 
która polegała na rozwiązaniu testu o tematyce 
przyrodniczo - leśnej oraz części sprawnościowej. 
Turniej polegał między innymi na: rozpoznawaniu 
ulistnionych pędów drzew, określeniu wieku drzewa 
na podstawie słoi rocznych, rzucie w dal drewnianym 
krążkiem. Dzięki uprzejmości jednostki Ratowniczo - 
Gaśniczej PSP Radzionków, dwie konkurencje 
rozegrane zostały wraz z ich udziałem. Corocznie 
zmagania cieszą się wielkim zainteresowaniem. 
Ostatecznie Puchar Nadleśniczego (I miejsce) 
otrzymało Gimnazjum w Brynku – 18,5 pkt., II 
miejsce Gimnazjum Krupski Młyn – 17,5 pkt.,a III 
miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Miedarach 
– 13 pkt.  
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- w kategorii powyżej szesnastego roku życia 
przyznano dwa pierwsze miejsca : 
I miejsce  BARBARA  KIERKOWICZ,  
I miejsce  WIESŁAW  KLAUSE 
II miejsce  JOLANTA WAWRZENIEC,  
III miejsce DARIUSZ  MALEŃSKI. 
ponadto przyznano wyróżnienie: 
Pani Grażynie Skowron. 
 

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów na drodze fotografii, oraz 
zapraszamy do wzięcia udziału w następnych 
etapach.  
UWAGA KONKURS TRWA!   
Rozpoczął się III etap konkursu fotograficznego pt. 
„Cztery Pory Roku Gminy Tworóg”  
ogłoszonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Gminy 
Tworóg . 
Prosimy o składanie zdjęć do III etapu „LATO” . 
Zdjęcia należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu do dnia  21-09-2010. 
Przypominamy regulamin konkursu. 
1. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie 
wiekowe :  

a. Osoby do szesnastego roku życia  
b. Osoby powyżej szesnastego roku życia. 

2. Konkurs składa się z czterech części, zima, 
wiosna, lato, jesień. Po zakończeniu każdego etapu 
wyróżnieni zostaną laureaci w/w kategoriach. 
3. Konkurs zakończony zostanie 31 stycznia 2010. 
4. Terminy składania zdjęć: 
a. lato – do 21 września 2010, wyłonienie laureatów 
10 październik 2010-07-02 
5. Zdjęcia zgłoszone do konkursu powinny być  
w formacie 21x15 cm. 
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. 
Zdjęcie 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 będzie oceniać będzie kapituła konkursu 
powołana przez zarząd  Stowarzyszenia na Rzecz 
Gminy Tworóg. 
----------------------------------------------------------------------- 
Oświadczenie 
 
JaMMMMMMMMMM. 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. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 
                                                                                      
podpis  
 
(Stowarzyszenie wykorzystane zdjęcia opisywać będzie imieniem i 
nazwiskiem autora) 
----------------------------------------------------------------------- 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Najpierw uczniowie zobaczyli Bibliotekę Goethe-
Institut, następnie zwiedzali Muzeum Narodowe, 
gdzie wszyscy wzięli udział w warsztatach na temat 
obrazów i witraży. Niesamowite wrażenie jak zawsze 
zrobiły Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan i cały 
Rynek Główny W związku z panującym 33 
stopniowym upałem ostatnim punktem wycieczki było 
130 minut w krakowskim Parku Wodnym, co okazało 
się strzałem w dziesiątkę.  

 
Grażyna Nierychło 

 

POŁOMIANIE POWODZIANOM 
 

Podczas tegorocznych powodzi, ludzie z całej 
Polski starali się pomóc mieszkańcom zalanych 
obszarów. Ze środków masowego przekazu można 
było dowiedzieć się o wielu spontanicznych akcjach 
na rzecz powodzian. Również nasza gmina może 
pochwalić się podobnym przedsięwzięciem. 
 

Mieszkaniec Połomii, pan Stefan Paś pracuje 
jako kierowca samochodu ciężarowego. Jadąc przez 
województwo małopolskie widział, jak wielkie 
zniszczenia przyniosła powódź na tych terenach. 
Oprócz zalanych domostw i dróg, szczególnie 
poruszył go widok głodnych zwierząt domowych, 
przywiązanych do słupów. Po powrocie 
zaproponował, żeby zorganizować pomoc dla 
rolników jednej z zalanych miejscowości.  

 
Dzięki ogłoszeniu informacji o zbiórce darów dla 

powodzian przez proboszcza w kościele w Wojsce, 
do akcji włączyła się większość mieszkańców Połomii 
oraz pobliskich miejscowości: Wojski, Jasiony  
i Kotów, a także firmy Provimi z Tworoga, NZOZ 
Centrum Usług Medycznych i A.S. Mobil  
z Tarnowskich Gór. Kilka dni trwała zbiórka 
prowadzona w świetlicy przez chętne mieszkanki 
Połomii. Ostatecznie do wsi Maniów w województwie 
małopolskim wyjechał TIR wiozący prawie 10 ton 
zboża, 2 tony paszy, słomę, siano, a także środki 
czystości, produkty spożywcze i wodę pitną. Niestety, 
druga fala powodzi nie pozwoliła na dojechanie do 
celu podróży, dlatego dary złożono w bezpiecznym 
miejscu. Mieszkańcy Maniowa otrzymali je dopiero 
po opadnięciu wody. 
 

To wspaniałe, że wokół nas jest tyle ludzi dobrej 
woli. Dziękujemy Wam wszystkim! 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE II ETAPU 
KONKURSU FOTO 
 

W środę 30 czerwca kapituła konkursu 
powołana przez zarząd Stowarzyszenia na Rzecz 
Gminy Tworóg oceniła i wyłoniła laureatów II części 
konkursu. Tematyka tego konkursu poświęcona była 
wiośnie. Przyznano miejsca następującym osobom: 
- w kategorii do lat szesnastu : 
I miejsce TOMASZ KIERKOWICZ, 
II miejsce MONIKA KOBĘDZA 
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w przyszłości. Jako rodowita mieszkanka Gminy 
Tworóg jestem szczególnie związana z tym terenem  
i wrażliwa na potrzeby ludzi, niezależnie od ich wieku 
i sytuacji. Praca w komisji społecznej dała mi 
możliwość podjęcia działań na rzecz osób starszych  
i chorych. Kiedy zaistniała konieczność zmiany lokalu 
dla osób starszych lub chorych, komisja podjęła 
starania o wycofanie sprzedaży budynku byłej 
świetlicy szkolnej przy ulicy Słowackiego  
i przeznaczenie go na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Budynek należało 
wyremontować i przystosować dla osób, które mają 
problemy z poruszaniem się. Dzięki współpracy 
wszystkich radnych, Wójta, Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej udało się zrealizować to 
przedsięwzięcie i dziś budynek spełnia swoje 
zadanie. Komisja społeczna przez kilka lat kadencji 
popierała wniosek, aby Gmina dotowała rehabilitację 
w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia  
w Tworogu. 
 

Komisja społeczna uczestniczyła także  
w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży z naszej 
gminy. Zdolni uczniowie mogą otrzymać stypendium 
naukowe przyznawane przez dyrektora szkoły oraz 
przez Wójta Gminy Tworóg. Komisja ma stale na 
uwadze dobro dzieci z naszej gminy. Wykształcenie 
jest kluczem do lepszego startu w dorosłość, dlatego 
interesowaliśmy się projektami unijnymi  
i zachęcaliśmy dyrektorów szkół o ubieganie się o te 
fundusze. Interesowaliśmy się też problemem 
uzależnień młodzieży i we współpracy z panią Teresą 
Chęcińską przeprowadziliśmy ankietę badającą,  
w jakim stopniu dzieci i młodzież z naszej gminy mają 
dostęp do środków uzależniających. Wyniki posłużyły 
do podjęcia działań profilaktycznych w szkołach. 
 

Jako lekarzowi i przewodniczącej Komisji ds 
Społecznej zawsze bliski był mi człowiek, a  praca 
radnej pozwoliła znacznie lepiej poznać problemy 
ludzi z naszej gminy. W okresie tej kadencji szkoła  
w Wojsce, do której uczęszczają także dzieci  
z Zakładu Leczniczo-Wychowawczego Sióstr ze 
Zgromadzenia Córek Miłosierdzia Bożego, zyskała 
status placówki integracyjnej, co pozwoliło zatrudnić 
dodatkowo nauczycieli wspierających i poprawić 
warunki kształcenia miejscowych dzieci. 
 

Ponieważ moja kadencja jako radnej dobiega 
końca, chciałabym podziękować wszystkim moim 
wyborcom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli,  
a członkom Komisji za owocną współpracę. 

Współpraca wszystkich radnych w Radzie 
Gminy Tworóg układa się bardzo dobrze, bo nawet  
w sprawach spornych udaje się wypracować 
porozumienie. W sołectwie Połomia cieszy mnie 
wybudowany chodnik przy ul. Pyskowickiej, który 
znacząco poprawia bezpieczeństwo szczególnie 
dzieci dojeżdżających do szkół. 
 

Udało się również doprowadzić do powstania 
boiska do siatkówki, a to dzięki wszystkim ludziom 
dobrej woli, a szczególnie naszej młodzieży, która 
czynnie pracowała przy tej sprawie. Musimy jeszcze 
zamontować przy boisku piłkochwyty (już zakupione 
z Funduszu Sołeckiego) by nie tracić czasu na 
szukanie piłek, jednocześnie piłkochwyty będą pełnić 
funkcję ogrodzenia. 
 

Myślę, że uda się w przyszłości doprowadzić do 
sytuacji, iż w każdym domu, który nie może zostać 
przyłączony do kanalizacji zbiorowej, zamiast szamb 
powstanie przydomowa oczyszczalnia ścieków, 
chociaż obecnie gmina nie może dofinansowywać 
powyższych inwestycji. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Grzegorz Szotek, radny  
z Połomii – członek Komisji 
Budżetowej, Komisji Komunalnej 
oraz Komisji Statutowej 
 

RADNI O KADENCJI 

Aniela Cieśla – Gudowicz, radna 
z Nowej Wsi – Przewodnicząca 
Komisji ds. Społecznych 
 

Wszyscy Radni wcześniej wypowiadający się na 
łamach TWG Kuriera pozytywnie ocenili pracę 
obecnej Rady Gminy, ja także uważam, że wiele 
dobrego udało się na terenie gminy zrobić. Jako 
radna z Nowej Wsi Tworoskiej chciałabym 
przypomnieć, co zmieniło się w tej miejscowości i co 
jeszcze jest do zrobienia. Udało się wybudować 
zaplanowany w poprzedniej kadencji Dom 
Wielofunkcyjny, przeprowadzono modernizację 
oświetlenia wsi, utwardzono nawierzchnię ulicy 
Brynkowskiej, Tylnej. We współpracy ze Starostwem 
Powiatowym dokończono remont drogi na odcinku 
ulicy Wiejskiej, gdzie wykonano chodnik. Planowana 
jest kanalizacja Nowej Wsi ze środków unijnych 
(projekt został oddany), dlatego nie ma możliwości 
sfinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska przydomowych oczyszczalni ścieków dla 
osób prywatnych – o czym wspominali już inni radni. 
Obecnie jesteśmy w trakcie planowania remontu ulicy 
Wrzosowej i Łąkowej. Jednak zdaję sobie sprawę, że 
na terenie wsi należałoby wyremontować więcej ulic.  

 
Trzeba jednak pamiętać o możliwościach 

finansowych niewielkiej przecież gminy i mieć 
nadzieję, że podjęte działania będą realizowane 
 

FESTYN W TWOROGU 
31 lipca, plac przy GOK w Tworogu 
 

Rada Sołecka i Gminny Ośrodek Kultury 
zapraszają na festyn. Imprezę poprowadzi 
Andrzej Miś, gwiazdą popołudnia będzie Jacek 
Kierok. Festyn zakończy się zabawą taneczną. 
Organizatorzy zapewniają gry i zabawy dla 
dzieci. 
 


