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Poniedziałek, 9 sierpnia 2010 
Nr 30, 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 

  

Kto się bawił na festynie w Tworogu? 
STR. 6 

Pod lupą 
Powietrzny patrol, czyli na czym 
polega praca pilota helikoptera. 

 
 

STR. 4 
 

TWG Kobieta 
W Lasach Państwowych kobiety 
stanowią 25% całej kadry. Jedną  
z przedstawicielek tego zawodu 
jest mieszkanka naszej gminy. 

STR. 8 
 

Na bieżąco 
Ruszyła III edycja Programu 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej  
Bezrobotnych w Gminie Tworóg. 

 
STR. 10 

 

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

Drodzy Mieszkańcy! 
  

Witamy w wakacyjnym numerze TWG Kuriera. 
Jak na letni okres przystało, nie zabraknie lekkich  
i przyjemnych tematów, takich jak relacje z festynów 
w Świniowicach, Kotach i Tworogu, czy z letnich 
zajęć dla dzieci, organizowanych przez Gminny 
Ośrodek Kultury.  
 

Lipiec i sierpień to miesiące zagrożone 
występowaniem pożarów. Z rozmowy z pilotami 
helikopterów w Brynku dowiecie się na czym 
dokładnie polega ich praca.  
 

W dziale „TWG Kobieta” poznacie nietypowy dla 
kobiet zawód leśnika. O swoich zawodowych 
doświadczeniach opowiada mieszkanka Kotów. 
 

Ponadto zamieszczamy program zbliżających się 
Dożynek oraz wiele innych nowin związanych  
z życiem gminy. 

 
 
Zapraszamy do lektury! 
 

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

Spis treści 
 
LISTONOSZJ..J...JJJJJJJJJJJJ..s.3 
- Dożynki gminne 
- Już we wrześniu rusza klub Nordic Walking 
 
GMINA POD LUPĄJJJJJJJJJJJJJ.s.4 
- Powietrzny patrol 
 
KULTURALNIEJJJJJJJJJJJJJJJs.5 
- Festyn w Świniowicach 
- 55-lecie LKS Orzeł Koty 
- Święto lasu 
- Letni festyn w Tworogu 
- Nobliści śląscy, cz. 5 
- TWG Kobieta 
 
NA BIEŻĄCOJJJJJJJJJJ...JJJ......s.9 
- O pieniądzach unijnych 
- Pomoc dla powodzian 
- Letnie przedszkole 
- GOPS: Dajemy ludziom szansę 
- Drogowe grzeszki 
- Zajęcia letnie z GOK-iem 
- 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 
Teresa Adamczyk 

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 

DOŻYNKI GMINNE 
21-22.08.2010 – Plac za Urzędem Gminy 

  
Sobota 21 sierpnia 
19.00 - koncert grupy rockowej 
21.00 – dyskoteka 
 
Niedziela 22 sierpnia 
13.00 – msza św. w intencji rolników 
14.00 – przejście korowodu ulicami wsi 
14.15 – część oficjalna 
14.40 – rozstrzygnięcie konkursów na wieniec 
dożynkowy i najładniej udekorowaną posesję 
15.00 – koncert orkiestry dętej OSP Tworóg 
15.30 – występ grupy tanecznej „ Demo” 
16.00 – „kabarecik Klauna Tirulka” program dla dzieci 
18.00 – program kabaretowy Mariusza Kalagi i 
Dariusza Niebudka 
19.30 – koncert zespołu „The Postman” największe 
przeboje Beatlesów 
20.30 – zabawa taneczna 
Imprezę prowadzi Dariusz Niebudek 
 

JUŻ WE WRZEŚNIU RUSZA 
KLUB NORDIC WALKING!!! 
 

Z przyjemnością informujemy, że dnia  
9 września o godz. 17.00, na placu obok GOK-u  
w Tworogu, lub w razie niepogody, w sali posiedzeń 
GOK, odbędzie się pierwsze spotkanie klubu nordic 
walking tzw. spaceru z kijami, który wpływa 
korzystnie na sprawność w każdym wieku. 
 

W zajęciach weźmie udział instruktor, który 
nauczy podstaw techniki marszu z kijami, przedstawi 
ćwiczenia rozgrzewające przed marszem  
i rozciągające po wykonaniu treningu. Na pierwszym 
spotkaniu ustalimy szczegóły dotyczące wyboru tras  
i inne sprawy organizacyjne. Na zajęcia należy 
zabrać swój sprzęt. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSTĄPIENIA  
W SZEREGI KLUBU! 
 

 

 

 

 

 

www.outsourcing.like.pl                                   www.simplesolutions.biz.pl                              www.orbi.xtreemhost.com 
 

ZAPRASZAJĄ  NA SZKOLENIE: 

 
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ WŁASNĄ FIRMĘ. 

Trzydniowe szkolenie kierowane jest do Wszystkich chcących założyć własną działalność gospodarczą. 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy, z zakresu niezbędnych zagadnień związanych z założeniem i prowadzeniem własnej firmy. 

 

Zgłoszenia, kontakt i informacje:  +48 693 645 690      R693645690@gmail.com       www.outsourcing.like.pl 
 

Miejsce szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w  Tworogu ul. Zamkowa 1 

W terminie:    24.09.2010 r. – 26.09.2010 r.      GRUPA: 8 – 12 osób 
 

W programie: 

» Księgowość i Kadry m.in. rejestracja,  zobowiązania przedsiębiorcy,  rozliczenia z US i ZUS 
» Psychologia przedsiębiorczości m.in. techniki obsługi klienta, rozmowa z klientem, podstawy autoprezentacji 

» Podstawy przedsiębiorczości m.in. podstawy ekonomii, negocjacje,  reklama,  BHP 

 

24.09.2010 /piątek/ 

Godz. 16.00 : Rozpoczęcie szkolenia 

16.15 – 17.55 : Księgowość i Kadry 
18.00 – 19.35 : Podstawy przedsiębiorczości 

25.09.2010 /sobota/ 

9.00 –   14.15 : Psychologia przedsiębiorczości – Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów 

26.09.2010 /niedziela/ 

9.00 –   12.30 : Księgowość i Kadry 

12.35 – 14.15 : Podstawy przedsiębiorczości 
14.30 : Zakończenie 

 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów na płycie CD oraz CERTYFIKAT 

 

KOSZT : 200 PLN brutto (słownie: dwieście złotych) 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku NIE zebrania odpowiedniej ilości uczestników tj. min. 8 

(osiem) osób. 

ZAPRASZAMY 

R                               E                              K                              L                              A                              M                              A 
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KURIER 
TWG GMINA POD LUPĄ 

POWIETRZNY PATROL 
 

Czas letni to pora szczególnie narażona na 
różnego typu zagrożenia. Przeżyliśmy majowe 
powodzie, często też dochodzi do pożarów lasów 
oraz nawałnic. W naszej gminie oprócz prężnie 
działających jednostek Ochotniczej Staży Pożarnej, 
mamy również do dyspozycji śmigłowce, które 
patrolują teren z powietrza. Z rozmowy z pilotem 
helikopterów w bazie Nadleśnictwa Brynek, Panem 
Janem Jarząbkiem, dowiemy się w jaki sposób 
wygląda praca na takim stanowisku. 
 
Agata Krain: W bazie Nadleśnictwa Brynek jest 
dwóch pilotów do obsługi śmigłowców. Skąd 
Panowie przyjechali, jak długo Panowie pracują w 
zawodzie oraz w jakiej firmie są Panowie 
zatrudnieni? 
Jan Jarząbek: Ja pochodzę z Bydgoszczy.  
W zawodzie pilota pracuję od 40 lat. W mojej 
karierze wylatałem ok. 5 tysięcy godzin. Mój kolega 
pan Ryszard Adach pochodzi ze Świdnika. Pracuje  
w zawodzie od 30 lat. Jesteśmy zatrudnieni przez 
firmę Heliseco – lotnicze przedsiębiorstwo usługowe 
w Świdniku, które od 35 lat wykonuje usługi na 
terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo te jest 
największą śmigłowcową firmą lotniczą w Polsce, 
która dysponuje flotą 70 śmigłowców. 
 
A.K: Jak wygląda Pana system pracy oraz jaki 
jest zasięg lotów? 
J.J: Zacznijmy od tego, że w Polsce istnieje 10 baz 
śmigłowcowych podobnych do tej w Brynku. 
Helikoptery w Brynku są do dyspozycji Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach, z tej przyczyny 
dostajemy zlecenie na lot właśnie z Katowic. Z kolei 
naszym bezpośrednim opiekunem jest Nadleśnictwo 
Brynek. Sezon pracy pilotów to mniej więcej pół roku. 
Pracujemy 7 dni w tygodniu od świtu aż do 
zmierzchu. W naszej pracy mamy wydzielone 2 
tygodniowe dyżury w bazie. Jeśli chodzi o zasięg 
lotów, to obejmuje on tereny od Tarnowskich Gór aż 
po Radomsko. 
 
A.K: Jakie mają Panowie zadania do wykonania? 
J.J: W naszej pracy zajmujemy się usługami 
ratowniczymi, gaśniczymi, transportowymi. Jest to 
przede wszystkim ochrona przeciwpożarowa lasów, 
patrolowanie z powietrza terenów, ale również 
ochrona chemiczna lasów. Opryskujemy lasy przeciw 
owadom, szczególnie komarom, które 
rozprzestrzeniają się zwłaszcza na terenach 
pozalewowych. Szacujemy także wielkość strat  
w momencie klęsk żywiołowych np. powodzi.  
 

A.K: Co jest fascynującego w byciu pilotem 
helikoptera? 
J.J: Wszystko! Osoby które wykonują taką pracę, 
robią to z zamiłowania. Nie ma chyba pilota, który 
przychodzi do pracy z obowiązku. Zawód ten 
pozwala realizować swoje pasje, robimy to co 
kochamy. Latanie jest piękne! Najważniejsze jednak 
jest to, aby latać bezpiecznie. Pilot musi znać  
i przestrzegać wszystkie zasady związane  
z lotnictwem. 
 
A.K: Skąd czerpana jest woda, ile można zabrać 
wody podczas jednego lotu oraz jak często 
zdarzają się wyloty na terenie naszej gminy? 
J.J: Na tym obszarze woda czerpana jest z Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”, jak również ze 
zbiorników na terenie Nadleśnictwa Brynek. 
Śmigłowiec ma zbiornik o pojemności 500l. Może 
więc taką ilość wody zabrać podczas jednego lotu. 
Wyloty helikopterów z naszej bazy odbywają się 
niemal codziennie. W porównaniu z rokiem ubiegłym 
jest ich znacznie więcej. Jednakże w okolicy gminy 
Tworóg nie było większych pożarów. Na terenach 
bliżej Radomska występuje znacznie więcej pożarów 
z powodu dużej ilości piasku i sosny, które łatwo się 
palą. Z kolei na obszarze gminy Tworóg występują  
w przeważającej ilości lasy mieszane. Prawdą jest 
jednak to, że w 90% przypadków, przyczyna pożarów 
stoi po stronie człowieka. 
 
A.K: W jaki sposób działa system alarmowy? 
J.J: Oprócz komunikacji z Katowicami mamy również 
łączność z lotniskiem w Pyrzowicach, ze strażami i z 
wieżami, które informują nas i Nadleśnictwo Brynek  
o zagrożeniu. Dzięki takim wieżom szybciej dociera 
do nas informacja. Jest to cały system 
przeciwpożarowy.  
 
A.K: Kto jeszcze pomaga w bazie w Brynku? 
J.J: Bardzo ważną osobą jest mechanik, który 
przygotowuje śmigłowce do lotów. Uzupełnia również 
paliwo, wykonuje przeglądy. Każdy śmigłowiec ma 
swoją książkę, w której zapisywane są wszystkie 
informacje. Każdy agregat ma swój czasokres – jest 
smarowany, wymieniany.  
 
A.K: Czy jest możliwość skorzystania z lotów 
śmigłowcem? 
J.J: Jeżeli zostaną godziny lotów do wykorzystania, 
to w okresie koniec sierpnia – początek września, 
gmina może wystąpić do Nadleśnictwa Brynek  
z prośbą o lot. W momencie gdy Nadleśniczy 
przychyli się do prośby, możliwy jest lot śmigłowcem.  
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KURIER 
TWG 

FESTYN W ŚWINIOWICACH 
 

Kolejną imprezą plenerową na terenie gminy 
Tworóg był wakacyjny festyn, który odbył się 17 lipca 
na placu przy OSP Świniowice. Główną atrakcją 
programu był Grzegorz Stasiak – znany z śląskiego 
serialu „Nauka Jazdy”, początkowych odcinków 
„Świętej Wojny” oraz występów w wielu innych 
filmach i kabaretach. Grzegorz Stasiak rozśmieszał 
mieszkańców Świniowic opowiadając m. in. o swojej 
żonie, o popularnej Asi z „Nauki Jazdy”. Po 
humorystycznych występach rozpoczęła się zabawa 
taneczna z oprawą muzyczną zespołu „Optium”. 
Festyn został zorganizowany przez Radę Sołecką 
Świniowice, OSP Świniowice oraz GOK Tworóg.  
 

Wieczorem odbyła się zabawa taneczna, którą 
poprowadził zespół „New For You”. 
 

W niedzielę kontynuowano zabawę pod hasłem 
festynu „Pod lipą”. Choć miejscem spotkania nie była, 
jak co roku stara lipa przy placu zabaw, tylko boisko 
sportowe, mieszkańcy tradycyjnie biesiadowali przy 
dobrej muzyce. Przed kotowską publicznością 
wystąpiły zespoły „Amorki” i Rober Łukowski  
z zespołem „Gryfon”, imprezę prowadził Andrzej Miś. 
Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji: gier  
i zabaw dla dzieci, Turnieju Skata o Puchar Prezesa 
LKS „Orzeł” Koty. 
 
Organizatorzy: Rada Sołecka Koty, LKS „Orzeł” Koty, GOK 
Tworóg dziękują mieszkańcom za dobrą zabawę. 

 

KULTURALNIE 

55 – LECIE LKS „ORZEŁ” 
KOTY  
 

W  dniach 17 – 18 lipca w Kotach świętowano 
55 urodziny klubu sportowego „Orzeł” Koty.  
 

W sobotę uroczystości rozpoczęto mszą świętą 
w intencji żyjących i zmarłych członków Klubu, 
zawodników, działaczy i sympatyków. Popołudniu na 
boisku odbył się międzynarodowy mecz LKS „Orzeł” 
Koty – FC Benov. Drużyna z Czech okazała się 
lepsza i pokonała gospodarzy. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Na uwagę zasługuje zaangażowanie Pani 
Sołtys, a zarazem Przewodniczącej Koła Gospodyń 
Wiejskich w Tworogu, która pozyskała sponsorów do 
loterii fantowej, razem z innymi członkiniami Koła 
przygotowała stoisko ze swojskim jadłem. Tradycyjne 
smakołyki trafiły w gusta uczestników imprezy.  

 
Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem ze 

strony mieszkańców sołectwa jak i gminy, co bardzo 
cieszy organizatorów. 
 

ŚWIĘTO LASU 
 

Dnia 25 lipca na terenie amfiteatru w Krupskim 
Młynie odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Święto 
Lasu”. Imprezę plenerową zorganizowała Lokalna 
Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska” w 
ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Festyn 
współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej. 
W trakcie festynu zaprezentowało się 12 gmin 
Spichlerza Górnego Śląska, wystawiając stoiska  
z własnymi wyrobami, promując swoją gminę. Naszą 
gminę reprezentowały panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi. Przedstawicielki częstowały 
ciastem, żurem i tłustym. Największą jednak furorę 
zrobiły śląskie buchty w sosie jagodowym. 
 

Wieczorem wystąpiła Grażyna Jędrzejewska  
w repertuarze operetkowo - musicalowym. Następnie 
uczestnicy festynu mogli pobawić się przy rytmach 
DJ Adama Sośnicy oraz innych Spichlerzowych DJ-
ów. Dodatkowymi atrakcjami były degustacje 
pieczonego dzika, kuchni regionalnej, wystawa psów 
myśliwskich, przejazdy bryczką, warsztaty rękodzieła 
dla dzieci i dorosłych oraz zabawy, konkursy, 
dmuchańce i inne zajęcia dla najmłodszych. 
 

LETNI FESTYN W TWOROGU 
 

31 lipca w na placu przy Gminnym Ośrodku 
Kultury odbył się festyn zorganizowany przez Radę 
Sołecką, GOK i DFK Tworóg. 
 

Podczas imprezy wystąpił Jacek Kierok  
z zespołem. Szczególne podziękowania należą się 
Orkiestrze OSP Tworóg za koncert. Całą imprezę 
poprowadził Andrzej Miś. Zabawa taneczna odbyła 
się w rytmach muzyki zespołu Blue Boys. 

 
Organizatorzy przygotowali loterię fantową,  

w której główną nagrodą był rower ufundowany przez 
Panią Sołtys. Pozostałe nagrody ufundowane były 
przez właścicieli sklepów z Tworoga: „Avans”, 
„Awana”, „Drewtar”, „Firany”, „Karolina”, kwiaciarnia 
Państwa Kaczmarczyk, kwiaciarnia Państwa 
Pustułka, Kioski RUCH Pani Dudy i Pani Gwóźdź, 
Sklep Państwa Kiełbasów, Zakład Fryzjerski Pani 
Lorenc, „Papirus”, sklep Państwa Garczarczyk, kiosk 
Państwa Nokielskich, „Wirap”, „Husqvarna”. 
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TWG KURIER - KULTURALNIE 

NOBLIŚCI ŚLĄSCY cz. V 
 

Kolejnym, piątym spośród dwunastu wybitnych 
naukowców pochodzących z prowincji Śląsk, który 
również został uhonorowanych zacną Nagrodą Nobla 
jest Otto Stern.  

 
OTTO STERN – PIERWSZY LAUREAT  
W DZIEDZINIE FIZYKI 

W latach 1921-1922 pracował w Rostocku, gdzie 
otrzymał stanowisko profesora fizyki teoretycznej. 
Przez kilka lat był w ścisłej współpracy  
z Eisensteinem. Pobyt w Rostocku pozwolił mu na 
poszerzenie swojej wiedzy, horyzontów myślowych, 
kooperacji z innymi naukowcami m. in. Maxem 
Volmer'em, zawarł tam wiele nowych znajomości. 
Następnie objął stanowisko dyrektora w nowo 
powstałym Instytucie Chemii Fizycznej na 
Uniwersytecie w Hamburgu. Rozwinął tam 
doświadczalne badania nad promieniami 
molekularnymi, które potwierdziły założenia 
teoretyczne mechaniki kwantowej.  
 

Z racji swojego częściowego pochodzenia 
żydowskiego, w momencie dojścia do władzy Hitlera 
wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Został 
profesorem i dyrektorem Instytutu Fizyki (Carnegie 
Institute of Technology) w Pittsburgu - Pensylwani,  
w którym podjął budowę laboratorium molekularnego. 
Stern był również członkiem Narodowej Akademii 
Nauk w Waszyngtonie. Co więcej, uczestniczył  
w programie budowy bomby atomowej Manhattan 
Project. W następnej kolejności już jako profesor 
emeritus wykładał na Uniwersytecie Kalifornijskim  
w Berkeley.  
 

Do głównych zasług naukowca Ottona Stern'a 
można zaliczyć prace głównie z termodynamiki, fizyki 
molekularnej - w 1920 wyznaczył prędkość 
bezwładnego ruchu drobin gazu i teorii kwantów. 
Ponadto przeprowadził z Walterem Gerlachem 
doświadczenie zwane doświadczeniem Sterna – 
Gerlacha, które wykazało istnienie skwantowanego 
przestrzennie momentu magnetycznego atomu. 
Badania te przyczyniły się do powstania lasera. 
Jednakże najważniejszym jego odkryciem był pomiar 
momentu magnetycznego protonu i deutronu. 
 

Otto Stern zmarł na zawał serca w trakcie 
przedstawienia teatralnego w Berkeley w Kalifornii. 
13 lat temu podczas sesji wyjazdowej 34. Zjazdu 
Fizyków Polskich została odsłonięta tablica 
pamiątkowa poświęcona Ottonowi Stern. Do dnia 
dzisiejszego tablica wisi na ścianie frontowej budynku 
Urzędu Miasta Żory. Odlana jest z mosiądzu według 
projektu Stanisława Szwarca.  
 

Był on również pierwszym Górnoślązakiem, który 
otrzymał nagrodę Nobla z fizyki w roku 1944 za rok 
1943 w uznaniu za jego wkład w rozwój metod badań 
nad promieniowaniem molekularnym oraz za odkrycie 
momentu magnetycznego protonu. Stern urodził się 
17 lutego 1888r. w Żorach w rodzinie kupieckiej 
wyznania mojżeszowego. Był najstarszym z pięciorga 
rodzeństwa.  
 

W 1892r rodzina Stern przeprowadziła się do 
Wrocławia, gdzie młody Otto rozpoczął naukę, 
wybierając główny kierunek swoich studiów - chemię. 
Kontynuował studia na uniwersytetach w Freiburgu  
i Monachium. Bez problemu uzyskał tytuł doktora 
chemii fizycznej na Uniwersytecie Wrocławskim. 
Rozprawa doktorska ustaliła jego działalność 
badawczą, w której sam siebie określił jako teoretyka 
doświadczalnego.  

 
W 1912r. poszedł za Albertem Eisensteinem na 

Uniwersytet Praski, a następnie na Politechnikę  
w Zurychu. Otrzymał tam w Wyższej Szkole 
Technicznej tytuł „venia legendi”, czyli prawo do 
prowadzenia własnych odczytów. W tym momencie 
stał się tzw. „privatdozent”, co uprawniało go do 
wykładania na uniwersytetach, jednakże bez prawa 
do wynagrodzenia za przeprowadzane wykłady.  

 
W trakcie I Wojny Światowej wstąpił ochotniczo 

do wojska służąc armii pruskiej jako żołnierz 
szeregowy w różnych jednostkach technicznych. Po 
wojnie wrócił do swojej pracy naukowej. Habilitował 
się we Frankfurcie. 
 



 8 

TWG KURIER – KOBIETA 

Zauważyliśmy zza wału poruszające się żółte 
gumowce skierowane do góry podeszwami. Co było 
za wałem? „Mocno” przytulająca się parka. Jeśli 
chodzi o spotkania ze zwierzętami, to miałam okazje 
zobaczyć lochę z wieloma małymi warchlaczkami. 
Widok był przecudny. Spotykałam też wielokrotnie 
łanie z młodymi, sarny. Raz widziałam bawiące się 
na drodze wiewiórki z młodymi.  
 
A.K: Co kochała Pani najbardziej w swojej pracy? 
Z.R: Już od dzieciństwa bardzo lubiłam las. 
Natomiast z perspektywy czasu mogę spoglądać na 
swój dorobek pracy - około 150 hektarów młodych 
drzewostanów. Po moich poprzednich stanowiskach 
pracy nic nie pozostało oprócz dokumentów. Oko 
więc cieszy efekt pracy w postaci udanych upraw. 
Piękne jest to, że można obserwować jak rośnie las. 
 
A.K: Jakie są utrudnienia w pracy leśnika? 
Z.R: Pomimo tego iż praca jest ciekawa, związana 
jest z różnymi trudnościami. Stanowisko leśniczego 
jest stresogenne, obciążone odpowiedzialnością.  
W lasach pracuje się z rozmachem, a kontrole są 
szczegółowe. Minusem jest to, że gdy się 
gospodaruje na powierzchni ok 1600 hektarów, nie 
ma możliwości w jednym momencie ogarnąć całego 
obszaru. Natomiast chciałam aby wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Jest to praca obciążająca 
umysł całą dobę. Wielką zaletą, ale i wadą jest 
nienormowany czas pracy. Można połączyć życie 
rodzinne z życiem zawodowym. 
 
A.K: Jakie trzeba spełniać warunki aby zostać 
dobrym leśniczym? 
Z.R: W tej pracy trzeba wykazać pokorę w stosunku 
do przyrody, należy bacznie obserwować przyrodę,  
a  zabiegi pielęgnacyjne wykonywać tak, aby nie 
szkodzić. Trzeba mieć niezłą kondycję fizyczną  
i wykazać się samodyscypliną. 
 
A.K: Czy kupowała Pani z racji pracy w leśnictwie 
specjalne ubrania, mundury? 
Z.R: Każdy leśnik w zależności od stanowiska, 
otrzymuje limit roczny odzieży roboczej i wyjściowej 
W tej chwili odzież jest bardzo dobra, a obuwie 
profesjonalne.  
 
A.K: W takim razie, patrząc na wady i zalety pracy 
w leśnictwie, polecałaby Pani kobietą takie 
stanowiska? 
Z.R: Kobieta pracująca na stanowisku leśniczego,  
a jeszcze bardziej na stanowisku podleśniczego ma 
naprawdę ciężką pracę, ponieważ na wymienionych 
stanowiskach jest sporo pracy fizycznej. Można tu 
wymienić odbiórkę drewna, wyznaczanie trzebieży, 
szacunki brakarskie, dość obciążający jest wywóz 
drewna, który zwykle odbywa się w godzinach 
wczesnorannych. Bez wątpienia trzeba mieć niezła 
kondycję. Często trzeba przeskakiwać rowy, dziury, 
przechodzić przez płoty. Trzeba też przywyknąć do 
niesprzyjających warunków pogodowych, obecności 
kleszczy, żmij i innych utrudnień. Praca leśniczego 
pochłania wiele energii. Dopiero teraz na emeryturze 
jestem świadoma jak bardzo wiele. 

NIETYPOWY ZAWÓD DLA PAŃ 
 

Leśnictwo jest postrzegane jako zawód typowo 
męski, pomimo tego w Lasach Państwowych kobiety 
stanowią 25% całej kadry. Wprawdzie nie jest to zbyt 
wiele, ale kobiety pracujące w tymże zawodzie 
angażują się całym sercem. Z rozmowy  
z przedstawicielką jakże oryginalnego zawodu 
leśnika, panią Zofią Rozbicką z Kotów dowiemy się 
czy trudno jest kobiecie pracować w leśnictwie. 
 
Agata Krain: Od trzech miesięcy jest Pani na 
emeryturze, jednakże w swoim życiu zawodowym 
oddana była Pani szczególnie swojej pracy. Jakie 
funkcje w całej karierze leśnika Pani pełniła? 
Zofia Rozbicka: Byłam Leśniczym Szkółkarzem, 
Leśniczym do spraw gospodarki rolno – łąkowej  
i melioracji, Nadleśniczym terenowym, Zastępcą 
Nadleśniczego, a najdłużej Leśniczym Leśnictwa 
Koty. W latach 90'tych zajmowałam się również 
edukacją ekologiczną dzieci i młodzieży  
w Nadleśnictwie Brynek, kiedy nie było to jeszcze tak 
modne. Biorę również czynny udział w życiu 
społecznym wsi. 
 
A.K: Jakie były relacje kobiety leśnika z kolegami 
„po fachu”? Czy miała Pani z tego powodu jakieś 
przywileje? Jak Panią traktowano? 
Z.R. Ze współpracownikami i podwładnymi stosunki 
były znakomite. Byli prawdziwymi dżentelmenami. 
Jeśli chodzi o przywileje z racji bycia kobietą, to ich 
nie było. Czasem wręcz przeciwnie. Nie spotkałam 
się zatem z żadnymi udogodnieniami, ale też nie 
dyskryminowano mnie z tytuły płci. Robiłam to co do 
mnie należało.  
 
A.K: Czy miała Pani jakieś ciekawe 
doświadczenia z kłusownikami, złodziejami 
drewna lub ze zwierzętami? 
Z.R: Takie sytuacje nie miały miejsca. Natomiast  
w swojej pracy miałam kilka innych ciekawych 
zdarzeń. Jednym z nich było wydarzenie, które miało 
miejsce wczesną wiosną, w lesie zalegała cienka 
warstwa śniegu. Szłam wtedy pasem 
przeciwpożarowym z panem Jackiem Wandzikiem, 
wówczas moim podleśniczym. Towarzyszył nam też 
jamnik Baks. Wyznaczaliśmy drzewa do wycięcia  
w drzewostanie nasiennym. W pewnym momencie 
zauważyliśmy w rowie spory pakunek. Oczywiście 
pierwsze co przyszło nam na myśl, to morderstwo, 
ponieważ było to zbieżne z tragicznym przypadkiem, 
który miał miejsce w okolicy. Nie mieliśmy odwagi 
rozciąć tej paczki. Nasz pies nie wykazywał 
zainteresowania nią i to dodało nam odwagi. 
Siekierką rozcięliśmy sznurki, pakunek sprężynował, 
jakby było w nim coś miękkiego. Wewnątrz 
znaleźliśmy komplety chodników łazienkowych. I tak 
to nas po raz pierwszy i ostatni las obdarował 
dobrami materialnymi. Innym razem wybrałam się  
z kolegą na kontrolę udatności upraw w Leśnictwie 
Księży Las. Weszliśmy na powierzchnię 
przygotowaną sprzętem ciężkim – spychem. 
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O PIENIĄDZACH UNIJNYCH 
 

2 lipca w Muzeum Pro Memoria Edith Stein  
w Lublińcu odbyło się spotkanie z Minister Rozwoju 
Regionalnego, Elżbietą Bieńkowską oraz 
Wiceministrem Adamem Ździebłą w sprawie 
wykorzystania środków europejskich oraz możliwości 
pozyskiwania środków na lata 2011 – 2013.  
W spotkaniu udział wzięło ok. 40 osób, naszą gminę 
reprezentował Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź.  
 

pieniążki trafiają do gminy dopiero po wykonaniu 
inwestycji. – Wójtowie i burmistrzowie wyrażali swoje 
obawy, że zadłużenie potrzebne na inwestycje, 
niejednokrotnie będzie tematem zaczepnym podczas 
zbliżającej się kampanii wyborczej – mówi Wójt – 
jednak Pani Minister odpowiedziała jasno, że takie są 
konsekwencje korzystania z dofinansowań. To do 
władz należy decyzja, czy chcą inwestować i rozwijać 
swoje gminy, czy obawiając się kredytów, nie będą 
korzystać ze środków unijnych – dodaje Gwóźdź. 
 

Z relacji Wójta dowiadujemy się również, że 
podczas spotkania zapytano Panią Minister  
o możliwość pozyskania środków na służbę zdrowia. 
- Niestety wszystkie środki na ten rodzaj działalności 
zostały rozdysponowane, a ostatni nabór miał 
miejsce w roku 2008. W tym czasie nasz SP ZOZ 
mógł ubiegać się dofinansowanie na rozwój – 
tłumaczy Eugeniusz Gwóźdź. Rozmowy dotyczyły 
także kolejnego okresu programowania, tj. po roku 
2013. 
 

Pani Minister na zakończenie zapewniła, że wie 
jak wielkie potrzeby mają gminy, i że środki do 
pozyskania są ograniczone. Przypomniała, że Polska 
jest jednym z największych odbiorców dotacji 
unijnych. 
 

POMOC DLA POWODZIAN 
 

Majowa powódź nie oszczędziła domostw  
w naszej gminie. W związku ze stratami jakie 
poczyniła woda, jeszcze w maju Wójt Gminy 
Eugeniusz Gwóźdź zorganizował spotkanie, na 
którym zadecydowano, że gmina będzie się starać  
o pieniądze na odszkodowania z budżetu Państwa. 
Cała praca związana z przyjmowaniem  
i opracowywaniem wniosków o pomoc finansową 
spoczęła na pracownikach Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. 
 

Na początku myśleliśmy, że o pomoc doraźną 
zwróci się około 10 gospodarstw – mówi Kierownik 
GOPS, Barbara Pyszniak – jednak z czasem okazało 
się, że osoby, którym wydawało się, że poradzą 
sobie ze zniszczeniami, ostatecznie potrzebowały 
pomocy. 

 
W efekcie do GOPS wpłynęło 179 wniosków o 

pomoc doraźną z tytuły klęski naturalnej. 7 wniosków 
rozpatrzono negatywnie z uwagi na to, iż zalaniu  
i uszkodzeniu uległy budynki gospodarcze, a nie 
mieszkalne. 2 rodziny zrezygnowały z ubiegania się  
o pomoc. Ostatecznie 170 rodzin otrzymało zasiłki  
w łącznej wysokości 103.500,00, co w przeliczeniu 
wynosi średnio 610zł na rodzinę. W większości 
przypadków zalane były piwnice oraz sprzęt, który się 
 

Wójtowie oraz burmistrzowie zadawali pytania 
oraz dzielili się swoimi problemami i wątpliwościami 
co do pozyskiwania środków unijnych. Z zapytaniem 
o strategię wyrównywania szans zapytał burmistrz 
Kalet – jednej z biedniejszych gmin w naszym 
Powiecie. Pani Minister wyjaśniła, że program 
wyrównywania szans dotyczy całego regionu, a nie 
poszczególnych gmin w ramach województwa. 
Województwo śląskie nie należy w tym wypadku do 
najbardziej potrzebujących i nie jest w tym programie 
ujęte. Dobrą informacją natomiast jest zmiana zasad 
finansowania z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Do tej pory jeden beneficjent (np. gmina) 
mógł składać wniosek o dofinansowanie tylko 
jednego projektu, obecnie może starać się o środki 
na wykonanie kilku projektów. - Nasza Gmina chce 
skorzystać z tej możliwości i planujemy złożyć 
wnioski na dofinansowanie inwestycji budowy sali 
gimnastycznej w Boruszowicach (dofinansowanie 
450tyś. zł), chodnika w Brynku (dofinansowanie  
w wysokości 75% kosztów), rewitalizacji obiektu 
Urzędu Gminy. – mówi Wójt Eugeniusz Gwóźdź. 

 
Jednym z głównych tematów spotkania było 

zadłużanie gmin na potrzeby pozyskiwania środków 
zewnętrznych, ponieważ aby pozyskać pieniądze 
unijne trzeba zapewnić wkład własny, wiele 
programów polega także na refinansowaniu czyli 
   

Foto. Minister Elżbieta Bieńkowska i Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź. 
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Projekt przeznaczony jest dla bezrobotnych  
w wieku aktywności zawodowej, którzy są klientami 
GOPS. Tym razem uczestniczy w nim 19 osób.  
W pierwszej kolejności spotkali się z psychologiami 
oraz doradcami zawodowymi, którzy wspierali  
i wskazywali drogi rozwoju zawodowego.  

 
Z tej grupy we wrześniu wytypowanych zostanie 

część osób, które trafią między innymi na kursy 
prawa jazdy, szycia i kroju, opiekuna osób starszych  
i niepełnosprawnych, kosmetyczny, czy też 
pracownika magazynu z umiejętnością obsługi 
komputera oraz kasy fiskalnej. - Takie działania 
pozwalają podnieść poczucie wartości uczestników, 
zmobilizować ich zawodowo. Dzięki temu stają się 
bardziej atrakcyjni i mobilni na rynku pracy, a na tym 
mogą tylko skorzystać - mówi Tomasz Demidowicz, 
psycholog i doradca zawodowy z firmy szkoleniowej 
Illustro.  
 

W tym roku trzy rodziny biorące udział  
w projekcie otrzymają wsparcie tzw. asystenta 
rodzinnego. Asystent pomoże zdiagnozować 
problem, uświadomić, co rodzina powinna robić, aby 
zmienić swoje życie – informuje dyrektor Pyszniak. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

w nich znajdował. Z rozmów z osobami, które 
otrzymały pomoc finansową wynika, że pieniądze 
wydali na zakup pomp oraz materiałów do osuszania. 
W trudnym czasie powodzi sprawa pomocy dla 
poszkodowanych była priorytetem, pracownicy 
GOPS po przyjęciu wniosku o pomoc, musieli 
każdorazowo przeprowadzać wywiad środowiskowy, 
w którym potwierdzali zgłoszone straty, gdyż taka 
była ustalona procedura przyznawania pieniędzy. – 
Pracownicy socjalni wykonali ogrom dodatkowej 
pracy, wykazali się zrozumieniem dla tragedii jakiej 
doznały poszkodowane rodziny. By ułatwić 
mieszkańcom sprawę, nieraz przyjmowali wnioski 
telefonicznie  – tak ocenia pracę swoich podwładnych 
Kierownik GOPS. 
 

W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się 3 
rodziny z terenu naszej gminy, w przypadku których 
zalaniu uległy nie tylko piwnice ale i pomieszczenia 
mieszkalne. Dla tych gospodarstw Wójt wystąpił do 
Wojewody Śląskiego o udzielenie zasiłku celowego 
do 20.000,00zł na rodzinę. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie i pieniądze trafią do 
poszkodowanych w dwóch transzach. 

 

LETNIE PRZEDSZKOLE 

W lipcu dyżurującym przedszkolem w gminie 
było Gminne Przedszkole w Tworogu. Dzieci 
zapisane z wszystkich przedszkoli miały wiele 
ciekawych zajęć, które związane były z bajkowym 
tygodniem, letnimi zabawami sportowymi, 
obserwacjami na letniej łące oraz muzycznym latem 
z piosenkami. Nasze przedszkole bierze udział  
w programie „Zakręcona akcja”, który polega na 
zbieraniu nakrętek w celu pomocy choremu 
Natankowi w rehabilitacji. Z zebranych nakrętek 
dzieci wyczarowywały wspaniałe obrazy dla Natanka. 
Już koniec letniego przedszkola, więc wyruszamy na 
wakacyjne wędrówki, pozdrawiamy wszystkie 
przedszkolaki. 

 
Obrazy opracowała z dziećmi Teresa Adamczyk. 

 

GOPS: DAJEMY LUDZIOM 
SZANSE 
 

Ruszyła trzecia edycja Programu Aktywizacji 
Społeczno – Zawodowej Bezrobotnych w Gminie 
Tworóg. Kolejna grupa osób staje przed szansą 
uzupełnienia wykształcenia, zdobycia prawa jazdy, 
czy wreszcie znalezienia pracy. - Najbardziej cieszy 
nas kiedy nasi klienci znajdują prace i w ten sposób 
odmieniają swoje życie – mówi Barbara Pyszniak, 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Tworogu. - Przez te trzy lata kiedy realizujemy 
unijne projekty w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki zmieniło się zasadnicze podejście 
ludzi do tego typu działań. Kiedyś kręcili nosem  
i mówili: po co mi to. Dziś jest inaczej, zabiegają  
o uczestnictwo, to cieszy – dodaje Pyszniak. 
 

Foto. Spotkanie z doradcą zawodowym. 
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autobusowych. Mamy jednak świadomość, że często 
jest to spowodowane brakiem odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o prędkość, to 
dozwolona na terenie zabudowanym wynosi 50km/h, 
na ogół kierowcy stosują się do tego przepisu, jest to 
także wymuszone wzmożonym ruchem.  
 

Apelujemy do mieszkańców o ostrożność na 
drogach. Wszyscy jesteśmy równoprawnymi 
użytkownikami dróg, pamiętajmy więc o wynikających 
z tego obowiązkach i odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo. 

 

ZAJĘCIA LETNIE Z GOK-IEM 
 

Wakacje w naszej gminie zaczęły się od 
półkolonii. Jak co roku organizował je Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. Półkolonie rozpoczęły 
się dnia 28 czerwca i trwały do 9 lipca. 
Współfinansowane były przez Starostwo Powiatowe 
oraz GOK Tworóg. Gminny Ośrodek Kultury wiosną 
wystąpił do Starostwa z wnioskiem o dofinansowanie 
w ramach konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2010  
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz 
tradycji. Tworoski pomysł na wakacje „Z kulturą  
i sztuką w plecaku”, który miał na celu zapoznanie 
dzieci z atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi 
powiatu okazał się trafiony. GOK otrzymał 
dofinansowanie w wysokości 2000zł. Te pieniążki  
w połączeniu ze środkami GOK, opłatami 
uczestników oraz pomocą ZUK Sp z o.o. posłużyły 
do realizacji ciekawych zajęć. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Na przyszły rok planowany jest następny projekt. 
Więcej informacji o projekcie na stronie 
www.tworog.pl/gops/pokl.htm oraz w samym 
ośrodku w Tworogu przy ulicy Zamkowej 16 (pokój 
15, 115). 
 

DROGOWE GRZESZKI 
 

Każdy z nas jest uczestnikiem ruchu 
drogowego, czy to jako pieszy, rowerzysta czy 
kierowca samochodu. Na prośbę naszej wiernej 
czytelniczki zapytaliśmy policjantów o główne 
„grzeszki” popełniane na naszych drogach. 
Aspirant Sztabowy Adam Ćwieląg oraz Starszy 
Aspirant Jarosław Matuszek z Posterunku Policji 
w Tworogu przypominają o zasadach ruchu 
drogowego oraz o karach jakie grożą za ich 
nieprzestrzeganie. 
 

Jeśli chodzi o pieszych, to największym 
„przewinieniem” jest przechodzenie przez jezdnię  
w miejscach niedozwolonych. Osoby, które nie 
przestrzegają zasady przechodzenia przez pasy, 
muszą się liczyć z mandatem karnym w wysokości 
od 50zł do nawet 500zł. 
 

Rowerzyści często łamią przyjęte zasady 
jeżdżąc bez świateł w godzinach wieczornych. 
Młodzieży przypominamy o tym, iż rowerzysta musi 
trzymać przynajmniej jedną ręką kierownicę, tak 
zwana jazda „bez trzymanki”, to wykroczenie, za 
które może spotkać kara. W przypadku nieletnich 
przypominamy o obowiązku posiadania karty 
rowerowej. Nieletni zatrzymany podczas jazdy na 
rowerze bez karty rowerowej podlega karze, jednak 
w takiej sytuacji zamiast mandatu, sprawa kierowana 
jest do sądu rodzinnego, co wiąże się  
z nieprzyjemnościami zarówno dla dziecka jak i jego 
rodziców. Kolejną zasadą, prawie w ogóle nie 
stosowaną przez użytkowników naszych dróg, jest 
sygnalizowanie rękom kierunku skrętu. Ludzie nie 
rozumieją, że taka prosta sygnalizacja podwyższa 
bezpieczeństwo, informując pozostałych uczestników 
ruchu, zwłaszcza kierowców samochodów o naszych 
zamiarach. Zwracamy się również z prośbą do osób 
starszych, robiących zakupy czy jadących do 
kościoła o zachowanie ostrożności podczas 
schodzenia z roweru. Często rowerzyści zatrzymują 
się na jezdni i schodzą z roweru nie rozglądając się 
dookoła, stwarzają poważne zagrożenie, gdyż 
wymuszają swoim zachowaniem gwałtowne 
hamowanie samochodów. Niedozwolona jest także 
jazda po chodnikach. Z tego przepisu zwolnione są 
jedynie rowerzyści poruszający się z dzieckiem do 10 
roku życia. Przypominamy, że za łamanie przepisów 
rowerowych grozi mandat karny w wysokości od 50zł 
do 200zł. Na pochwałę zasługuje fakt spadku 
zatrzymań rowerzystów jadących pod wpływem 
alkoholu. 

 
Główną bolączką związaną z jazdą 

samochodem po terenie naszej gminy jest 
nieprawidłowe parkowanie, zwłaszcza w zatoczkach 
 

Foto. Udana zabawa w wodzie na basenie w Brzeźnicy. 

Foto. Interesujące helikoptery na trasie ścieżki edukacyjnej  

w Brynku. 
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Dokonania naszej kadencji omówili w TWG moi 
koledzy i koleżanki radni. Ja chciałbym się skupić na 
tym jak pracowała Komisja Budżetowa, której jestem 
przewodniczącym. Nasza gmina nie należy do 
bogatych, dlatego każdy budżet (szczególnie 
wydatki) był szeroko i nie rzadko ostro omawiany 
przez radnych, wójta i pracowników urzędu na 
posiedzeniach Komisji Budżetowej. Przez pierwsze 
półtora roku kadencji trzeba było dokonać pilnych 
remontów placówek oświatowych tj. dokończenia 
remontu SP w Wojsce, generalny remont 
przedszkola w Kotach, całkowita zmiana pokrycia 
dachu oraz remont posadzki w SP w Tworogu.  
W szkole podstawowej w Boruszowicach wreszcie 
odwodniono piwnicę i częściowo wymieniono okna. 
Przy tak niskim budżecie(ok 16mln zł), którego ponad 
połowa przeznaczona jest na oświatę, a ponad 
1,2mln na komunikację MZKP, ważne było 
uzyskiwanie środków UE i innych. Dzięki 
zaangażowaniu Wójta przez ostatnie dwa lata udało 
się pozyskać ponad 5mln zł środków poza 
budżetowych (to jest więcej niż przez poprzednie 12 
lat). Środki te przeznaczone zostały głównie na 
inwestycje, między innymi na dokończenie kanalizacji 
w Tworogu i Kotach, remont ulicy Lublinieckiej  
w Kotach, budowa chodnika w Boruszowicach, 
rozpoczęcie budowy kanalizacji w Brynku. Prace 
rozpoczną się jeszcze w tym roku. Obecnie czekamy 
na rozpatrzenie wniosków złożonych na 
termomodernizację przedszkola w Tworogu, remont 
świetlicy w Mikołesce, budowę chodnika z Tworoga 
do mostu w Brynku, rewitalizację Urzędu Gminy  
i terenów w centrum Tworoga (wykonano projekt 
skweru wraz z alejkami, fontanną i miejscem na 
imprezy plenerowe). Szczególnie zależy nam na 
promocji i rozwoju naszej śląskiej kultury i tradycji. 
Chcemy aby nasza gmina była zarządzana ze śląską 
rzetelnością i gospodarnością. Na koniec dziękuję 
radnym i Wójtowi za zgodną i owocną współpracę.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Bernard Hatlapa, radny  
z Boruszowic – członek Komisji 
Rewizyjne oraz Komisji 
Komunalnej 
 

W półkoloniach uczestniczyło około 50 uczniów 
klas I-IV z gminy Tworóg. Codzienne spotkania były 
bardzo interesujące i urozmaicone. W trakcie 
dwutygodniowych zajęć dzieci mogły namalować 
plener Tworowski, stworzyć piękne kwiaty z bibuły, 
lepić w glinie. Interesującymi wydarzeniami były 
wyjazdy do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, 
Muzeum Chleba w Radzionkowie oraz do Multikina  
w Zabrzu. Zarówno wyjścia na basen w Brzeźnicy, 
jak również poznanie ścieżki edukacyjnej  
w Nadleśnictwie Brynek były dla półkolonistów 
ciekawym przeżyciem. Nie zabrakło również wielu 
zabaw i konkursów a także poczęstunków dla 
uczestników zajęć letnich. Dziękujemy wszystkim 
którzy w jakikolwiek sposób pomogli, aby czas wolny 
dla dzieci był jak najlepiej wykorzystany i bezpieczny. 

 

RADNI O KADENCJI 

Klaudiusz Wieder, radny  
z Tworoga – Przewodniczący 
Komisji Budżetowej, członek 
Komisji ds. Społecznych 
 

Cieszy mnie bardzo fakt, że podczas mojej 
kadencji radnego udało się zrealizować właściwie  
w 90% mój program wyborczy. W Boruszowicach 
powstał punkt kasowy Banku Spółdzielczego, o co od 
lat zabiegałem. Niedawno świętowaliśmy również 
uroczyste wkopanie kamienia węgielnego pod 
budowę nowej sali gimnastycznej w Boruszowicach. 
Powodem do zadowolenia jest również nowa 
nawierzchnia asfaltowa na ul. Braci  Wolko oraz  
ul. Piastowskiej. 
 

Jako radny oraz Prezes OSP jestem dumny  
z powstania w Boruszowicach Centrum 
Internetowego przy świetlicy OSP, z którego chętnie 
korzystają dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy 
miejscowości. 

Jeśli chodzi o pracę Rady Gminy uważam, że 
radni zasługują na szczególne wyróżnienie za 
jednomyślność w podejmowaniu działań, dzięki której 
udało się wiele zrobić dla całej gminy. Za przykład 
mogą posłużyć inwestycje budowy kanalizacji. Każda 
miejscowość, w tym Boruszowice i Hanusek, chciały 
by mieć kanalizację, ale żeby tak się stało, trzeba 
najpierw dokończyć budowę kanalizacji w Kotach  
i Tworogu, następnie skanalizować Brynek, by 
doprowadzić kanalizację do kolejnych miejscowości. 
Nasi radni rozumieją potrzeby wszystkich 
miejscowości i zgodnie podejmują decyzję  
w sprawach inwestycji. 
 

Chciałbym podziękować wszystkim radnym,  
a w szczególności radnym z Boruszowic za owocną 
współpracę.  
 

Foto. Półkoloniści ze swoimi pracami po warsztatach 

bibułkarskich 


