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Poniedziałek, 10 października 2011 
Nr 43, 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 

  

 
 
Prawnik 
Wielu z nas z pewnością trafiło na 
telefonicznych „naciągaczy”, którzy 
oferują np. tańsze rozmowy.  
Czy można odstąpić od umowy 
zawieranej na odległość? 

STR. 5 
 
 
Pod lupą 
Z mieszkańcami Boruszowic 
wspominamy 10 lat 
pielgrzymowania na Jasną Górę. 

STR. 8  
 
 

Kulturalnie 
Było wesoło, swojsko i przede 
wszystkim smacznie. Tegoroczny 
Kartofel Fest w Kotach już za 
nami.  

STR. 10  
 
 
Na bieżąco 
Dlaczego około 460 mieszkańców 
Połomii nie może używać wody  
z kranu w celach spożywczych? 
Sytuację wyjaśnia Radny Powiatu 
Tarnogórskiego, Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych w Tworogu, 
Adam Chmiel. 

STR. 13 
 
 
 
 
 

 

 

DRUGIE ŻYCIE DLA STAROCI? TAK!  
TO CO DLA WIĘKSZOŚCI JEST ŚMIECIEM,  

DLA INNYCH OKAZUJE SIĘ SKARBEM. 
ZAPRASZAMY DO MINI SKANSENU! 

STR. 6

TWG KURIER 
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WSTĘPNIAK 
KURIER 
TWG 

Od redakcji 
 

DRODZY MIESZKAŃCY, 
 
w październikowym wydaniu TWG Kuriera 

przygotowaliśmy sporo atrakcji. Nasz prawnik 
wyjaśni czy można odstąpić od umowy zawartej na 
odległość, z kolei w „Hobbyście” poznacie 
niezwykłego kolekcjonera. Dowiecie się również kto 
w naszej gminie gra w brydża.  

 
W dziale „Pod lupą” opisujemy wzruszającą 

historię Darka, który chciałby chodzić. Najbliższa 
rodzina prosi mieszkańców Gminy o wsparcie.  

 
Wśród informacji kulturalnych znajdziecie tekst 

historyczny, a także relacje z wycieczek i gminnych 
imprez plenerowych. Z kolei Prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Tworogu, Adam Chmiel wyjaśni na 
czym polega problem skażonej wody w Połomii.  

 
Informujemy również o zmianie w składzie 

redakcji. Agata Frączek, która do tej pory redagowała 
gazetę, przygotowuje się do roli mamy. Zastąpi ją 
Marta Kobędza-Krain. Życzymy przyszłej mamie 
dużo odpoczynku i w niedługim czasie szczęśliwego 
rozwiązania.   

 
Zapraszamy do lektury! 

 
www.twg-kurier.pl 

twgkurier@poczta.fm 

Spis treści 
 
LISTONOSZKK..KKKKKKKKKK.KKK..s.3 
 
SESJAKKK..KKKKKKKKKK.KKKK...s.4 
- Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
- Latarnie to nie słupy ogłoszeniowe! 
 
PRAWNIKKKK..KKKKKKKKKK.KK.....s.5 
- Umowa zawierana na odległość 
 
HOBBYSTAKK..KKKKKKKKKK.KKK..s.6 
- Mini skansen pana Leszka 
- Brydż w Tworogu 
- Wielka dynia z Połomii 
 
POD LUPĄKKK..KKKKKK..KKK.KKK..s.8 
- Podaruj Darkowi uśmiech 
- 10 lat pielgrzymowania 
- Przedszkolny piknik 
 
KULTURALNIEKKKKKKKKKKKK.....Ks.10 
- Rzeźnik i drzewiarz 
- Kartoflana zabawa w Kotach 
- Pielgrzymka trzech narodów 
- Szlakiem Orlich Gniazd 
- Kasetowa pasja 
- Wypowiedz się! Cz.1 
 
NA BIEŻĄCOKKKKKKKKKK...KKK......s.13 
- Skażona woda 
- Posprzątajmy świat 
- Z mnożeniem za pan brat 
- Piknik w Nowej Wsi 
- Projekty edukacyjne w gimnazjum 
- Super sala! 

Redakcja 
 Marta Kobędza-Krain – redaktor naczelna (wz.) 

Grażyna Chmiel – redaktor kulturalny 
Łukasz Frączek – redaktor prawny 

Ewa Jaruszowic – redaktor terenowy 

Kreacja 
Łukasz Krain – dyrektor kreatywny 

Mecenat 
Grażyna Chmiel – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

Gościnnie 
Teresa Adamczyk, Barbara Maksymczak, Bożena Mazalik, Fryderyk Zgodzaj 

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

Druk 
TextPartner 

 
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER 
TWG LISTONOSZ 

LIST DO REDAKCJI 
 
Witam,  

jestem mieszkanką Tworoga i stałą  
czytelniczką naszej lokalnej gazetki "TWG 
Kurier".  W ostatnim numerze (nr 42) 
przeczytałam ciekawy artykuł pt. "Skwerki 
Tworoga" i postanowiłam napisać o pewnym 
spostrzeżeniu.  
 

Całkowicie zgadzam się z autorem w/w 
artykułu. Skwerki, których aż 12 znajduje się  
w Tworogu zdecydowanie stanowią ozdobę  
naszej miejscowości. Tym bardziej, że są 
zadbane a rośliny tam rosnące cieszą oczy 
przechodniów. Ale... jest jeden problem, dotyczy 
skwerku św. Anny.   
 

Rośliny tam posadzone pięknie wyrosły   
i niestety ograniczają  widoczność uczestnikom 
ruchu drogowego. Zdarzyło mi się kilkakrotnie, 
że wyjeżdżając z ulicy Powstańców Śląskich na 
ulicę Szkolną w ostatniej chwili uniknęłam 
zderzenia z pojazdem jadącym ulicą Szkolną  
w kierunku Nowej Wsi. Tam rośliny  zasłaniają 
zupełnie jezdnię. Mimo, że jadąc z ulicy 
Powstańców Śląskich mam pierwszeństwo 
przejazdu  zdaję sobie sprawę z tego, że 
kierowca jadący ulicą Szkolną również ma 
ograniczoną widoczność i po prostu boję się  
o bezpieczeństwo własne i innych uczestników 
ruchu drogowego. Tym bardziej, że 
niebezpieczne miejsce jest usytuowane przy 
szkole. Proszę o interwencję w tej sprawie. 
 

              Z poważaniem,  
mieszkanka ulicy Powstańców Śląskich 

 
Odpowiada z-ca Wójta,  
Klaudiusz Wieder: 
 

Rośliny jednoroczne, o których mowa  
w liście zostały już usunięte.  
 

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, 
rozpatrywany jest również wniosek 
mieszkańców z 26 września br., zgłoszony na 
zebraniu wiejskim w Tworogu. Dotyczy on 
ustawienia znaku „stop” na ulicy Szkolnej, tuż 
przed przejściem dla pieszych przy szkole.   

 

 

DAJ SOBIE SZANSĘ! 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Tworogu realizuje projekt o nazwie - „Program 
aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych  
w Gminie Tworóg”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Zakres i główne cele to kontynuacja 
projektów z poprzednich latach. Główne założenie 
projektu opiera się na rozwijaniu aktywności 
zawodowej wśród osób bezrobotnych (będących 
beneficjentami Ośrodka Pomocy Społecznej), 
podniesienie aktywności na rynku pracy, zwiększenie 
motywacji do działania i zaufania we własne siły, 
zdobycie umiejętności wyszukiwania ofert pracy, 
przygotowania niezbędnych dokumentów. Uczestnicy 
nabywają kompetencji poprzez udział w kursach  
i szkoleniach przygotowujących do pracy  
w konkretnym zawodzie. 
 

W tym roku projekt skierowany jest do 
dziewięcioosobowej grupy. Beneficjenci odbyli cykl 
szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, 
psychospołecznego oraz aktywnego poszukiwania 
pracy z wykorzystaniem komputera i internetu. 
Oferujemy także bezpłatne szkolenia zawodowe 
zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami  
i zainteresowaniami (m.in. kursy: kasa fiskalna, 
wózek widłowy, opiekun osób starszych  
i niepełnosprawnych, prawo jazdy kat. „B”). Również 
jedna rodzina została objęta wsparciem asystenta 
rodzinnego, do którego głównych zadań należy m.in.: 
zdiagnozowanie środowiska oraz potrzeb 
beneficjenta, inspirowanie i motywowanie uczestnika 
Projektu. 
 

Wszystkie działania realizowane w ramach 
Projektu oferowane były uczestnikom bez 
angażowania przez nich środków własnych. 85% 
kosztów Projektu było finansowanych przez UE  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
4,5% z Budżetu Państwa, 10,5% to wkład własny 
Gminy Tworóg. Elementem motywującym do 
przystąpienia do kursów jest też zasiłek - pokrywa on 
m.in. koszty dojazdu.  
 

Pozytywne rezultaty z realizacji Projektu 
decydowały o kontynuowaniu przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej również w 2012 roku. 
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KURIER 
TWG SESJA 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 
czyli przegląd najważniejszych informacji z XIII 
sesji Rady Gminy Tworóg z dnia 26 września 
2011r.: 
 
- Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Klaudiusza 
Wiedera (Uchwała nr XIII/82/2011). Radny Wieder 
zrzekł się mandatu ze względu na objęcie 
stanowiska Zastępcy Wójta Gminy. 

 
- Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, gruntu 
zajętego pod działalność przemysłowo-składową, 
położonego w Tworogu przy ul. Kotowskiej 
(Uchwała nr XIII/83/2011). Rada Gminy wyraziła 
zgodę na wydzierżawienie ww. działki pani 
Bogumile Klimek z Bytomia, okres dzierżawy 
obejmuje 7 lat.  

 
- Rada Gminy wyraziła zgodę na nabycie 

nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa – Starosty Tarnogórskiego, położonej na 
rogu ul. Świniowickiej i Polnej w Tworogu 
(Uchwała nr XIII/84/2011). Celem wykupu jest 
uregulowanie kwestii własności terenu, na którym 
usytuowana jest pompownia ścieków. Wykup 
nastąpi w drodze komunalizacji czyli 
nieodpłatnego przekazania.  

 
- Podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławników do 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach na 
kadencję 2012-2016 (Uchwała nr XIII/85/2011). 
Do orzekania w Sądzie Rejonowym wybrano 
panią Irenę Kocurek – pracownicę Urzędu Gminy 
w Tworogu i panią Teresę Kimlę - emerytowaną 
nauczycielkę Technikum Leśnego w Brynku, którą 
wybrano do orzekania w sprawach z zakresu 
prawa pracy. 

 
- Podjęto uchwałę w sprawie wyboru ławnika do 

Sądu Okręgowego w Gliwicach na kadencję 
2012-2016 (Uchwała nr XIII/86/2011). Do 
orzekania w Sądzie Okręgowym wybrano pana 
Józefa Kraina – pracownika ZUK-u. 

 
- Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2011 rok (Uchwała nr XIII/87/2011). 
 Wprowadzono dodatkowe środki na usuwanie 

skutków powodzi z roku 2010 na odbudowę dróg 
gminnych – ul. Wiśniowej w Mikołesce oraz ul. 
Pniowieckiej w Mikołesce. 

 
Pełny tekst uchwały budżetowej znajdziecie na 

stronie internetowej: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

 

LATARNIE TO NIE SŁUPY 
OGŁOSZENIOWE! 
 

Na ostatniej sesji Rady Gminy poruszono po raz 
kolejny temat „ozdabiania” nowych latarń w centrum 
Tworoga. Zwrócono uwagę na fakt, że notoryczne 
naklejanie na nie ogłoszeń i plakatów negatywnie 
wpływa na estetykę miejscowości. W związku z tym 
wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź prosi 
mieszkańców o rozsądek w tej sprawie. Tym bardziej, 
że w sołectwie są wydzielone odpowiednie miejsca 
do rozwieszania plakatów w postaci tablic 
ogłoszeniowych. 

 

DOFINANSOWANIE NA 
BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Dotacje z NFOŚiGW sprawią, że przydomowe 
oczyszczalnie ścieków będą tańsze nawet o 90%. 
O pozyskanie tego typu dofinansowania stara się 
ZUK w Tworogu. 
 

W gminie Tworóg istnieją obszary oraz 
miejscowości odległe od istniejącej sieci 
kanalizacyjnej (Połomia, Świniowice, Wojska  
i Mikołeska), gdzie budowa sieci kanalizacyjnej nie 
jest opłacalna ekonomicznie, a problem 
odprowadzania ścieków musi być rozwiązany. W 
tych przypadkach budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków byłaby jak najbardziej 
wskazana. Zakład Usług Komunalnych ma zamiar 
starać się o przyznanie dotacji na ten cel. Jednakże 
warunkiem uzyskania dofinansowania jest 
odpowiednia liczba odbiorców, w tym przypadku 
minimum 50 odbiorców. Warunki dla właścicieli 
gospodarstw są bardzo korzystne, gdyż wysokość 
dofinansowania wynosi aż 90 % kosztów 
kwalifikowanych. Wkład własny wynosiłby więc 10%. 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłoszenie 
się w siedzibie ZUK-u. Wszystkie informacje znajdują 
się na stronie www.zuk.tworog.wer.pl. 
  

MARCINKI W WOJSCE 
 

11 listopada w Wojsce organizowane są 
Marcinki.  Obchody rozpoczną się o godz. 15 
tradycyjnie w kościele parafialnym. Następnie 
korowód ze św. Marcinem na czele uda się na 
poczęstunek. Z tej okazji Rada Sołecka oraz 
świetlica w Wojsce ogłaszają konkurs na 
najładniejszą pracę plastyczną o tematyce jesiennej. 
Technika dowolna. Prace prosimy składać do dnia  
28 października w świetlicy Szkoły Podstawowej  
w Wojsce u P. Grażyny Skowron. 
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KURIER 
TWG PRAWNIK 

UMOWA ZAWIERANA  
NA ODLEGŁOŚĆ 
 
Witam, 

mieszkamy w jednym domu z moją mamą.  
W ostatnim czasie mama podpisała niekorzystną 
dla siebie umowę z operatorem sieci 
telekomunikacyjnej. Mama jest osobą starszą, 
niedosłyszy. Pewnego dnia zadzwonił telefon, 
miła pani zaoferowała mamie nową usługę, dzięki 
której rozmowy miały być tańsze. Mama twierdzi, 
że zaprosiła tę panią do domu, by wyjaśniła jej 
szczegóły, gdyż przez telefon nie może 
wszystkiego zrozumieć. Tymczasem przyjechał 
kurier z gotową umową, którą niestety mama 
podpisała. Czy można odstąpić od takiej umowy? 
Słyszałam, że moja mama nie jest jedyną osobą  
w naszej miejscowości, która dała się w ten 
sposób „naciągnąć”. Uważam, ze w naszym 
przypadku ktoś wykorzystał, to że mama 
niedosłyszy i nie orientuje się w ofertach 
operatorów. 
 

Mieszkanka Tworoga 
 

Szanowna czytelniczko,  
 

W opisywanej sytuacji doszło do zawarcia 
szczególnego rodzaju stosunku zobowiązaniowego, 
tzw. umowy na odległość. Sprawy zawierania takich 
umów i zasad z tym związanych reguluje Ustawa  
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz  
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez 
produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Co 
należy wiedzieć o zasadach rządzących zawieraniem 
umów na odległość?  
 

Przede wszystkim podkreślić należy 
uprawnienie do odstąpienia od takiej umowy bez 
podania przyczyn w terminie dziesięciu dni od dnia 
zawarcia umowy. Przez moment zawarcia umowy 
rozumie się zwykle chwilę podpisania dokumentu 
zawierającego postanowienia umowy. Aby dokonać 
czynności odstąpienia należy złożyć pisemne 
oświadczenie i wysłać je listem poleconym na adres 
usługodawcy, z którym podpisano umowę.  
 

Dla zachowania dziesięciodniowego terminu 
wystarczy nadanie przed jego upływem listu 
poleconego. Należy również pamiętać, że konsument 
czyli klient powinien być przez usługodawcę 
poinformowany m. in.: o danych przedsiębiorcy,  
z którym zawiera umowę, o cenach świadczonych 
usług oraz, co bardzo istotne, o prawie odstąpienia 
od umowy w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Powyższe 
informację mają być udzielone nie tylko w momencie, 
kiedy klient jest namawiany do zawarcia umowy,  
np. podczas rozmowy telefonicznej.  
 

Przedsiębiorca zawierający taką umowę jest 
również obowiązany do potwierdzenia konsumentowi 
na piśmie wymienionych informacji. Jeżeli taki klient 
o prawie do odstąpienia bez podania przyczyny nie 
zostanie poinformowany, nie rozpoczyna biegu  
10-dniowy termin wykonania tego uprawnienia. 
Wówczas taki klient może od umowy odstąpić  
w terminie 10 dni liczonym od momentu dowiedzenia 
się o prawie do odstąpienia, nie później jednak niż  
3 miesiące od zawarcia umowy. Należy o tym 
bezwzględnie pamiętać, gdyż odstąpienie od umowy 
oznacza, że dane porozumienie nie rodzi żadnych 
skutków prawnych, co równoznaczne jest z brakiem 
jakiejkolwiek umowy, obowiązku płacenia rachunków, 
et cetera.   
 

W opisywanym przez czytelniczkę przypadku 
nie wykluczone, że z dokumentem umowy mama 
otrzymała również odpowiednie pouczenie o prawie 
do odstąpienia od umowy i wzór obejmujący 
oświadczenie o odstąpieniu od tej umowy. Wówczas 
bieg 10-dniowego terminu niestety rozpoczął się  
z momentem odebrania dokumentów od kuriera i po 
jego upływie trudno będzie „wykręcić się” od 
nałożonych umową obowiązków. Proponuję dokładne 
przejrzenie odebranej od kuriera dokumentacji, aby 
sprawdzić czy takowe pouczenie mama otrzymała.  
 

Jeżeli okazałoby się jednak, iż firma 
telekomunikacyjna nie pouczyła należycie mamy o jej 
uprawnieniach, ma ona możliwość odstąpienia od 
umowy przykładowo w terminie 10 dni od zapoznania 
się z treścią tego artykułu. Jednak tylko wtedy, gdy 
od zawarcia umowy nie minęły jeszcze trzy miesiące. 
Warto również wiedzieć, że umowę na odległość 
zawartą na czas dłuższy niż rok poczytuje się po 
upływie tego terminu za zawartą na czas 
nieoznaczony. Jeżeli czas trwania umowy nie jest 
oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć 
bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu 
miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy 
termin wypowiedzenia. Oznacza to, że opisywaną 
umowę zawartą na okres dłuższy niż rok, po upływie 
roku można wypowiedzieć z zachowaniem 
miesięcznego terminu wypowiedzenia.   
 

Ostatecznym sposobem rozwiązania sprawy jest 
tzw. uchylenie się od skutków prawnych złożonego 
oświadczenia woli. Jest to jednak trudne. Trzeba 
bowiem wykazać, że podpis pod umową został 
złożony pod wpływem błędu, przymusu lub przez 
podstępne działania kontrahenta. Często przekonani 
jesteśmy o tym, że druga strona umowy wprowadziła 
nas w błąd, w praktyce jest to jednak trudne do 
udowodnienia.  
 

adwokat Łukasz Frączek 
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KURIER 
TWG HOBBYSTA 

MINI SKANSEN PANA LESZKA 
 

Kolekcjoner z krwi i kości, a przede 
wszystkim człowiek z pasją. Zbiera wszystko, co 
jak sam określił, powoli ginie. Od urządzeń 
rolniczych, po drobne sprzęty domowe jak 
żelazka, wagi i kołowrotki. Ma ich dziesiątki,  
a może i setki. Trudno wszystkie policzyć, bo 
zajmują niemal całą posesję Lechosława 
Chęcińskiego. 
 

Dziś pan Leszek jest na emeryturze, wcześniej 
pracował jako nadleśniczy w Brynku. Kolekcjoner 
mieszka w naszej gminie od 30 lat, a od ok. 20. 
konsekwentnie powiększa swój zbiór. Mini skansen, 
bo takim mianem z powodzeniem można nazwać 
kolekcję, mieści się w malowniczym ogrodzie, o który 
dba wspólnie z żoną. Warto dodać, że również tutaj 
widać rękę kolekcjonera. W zielonym królestwie 
znajduje się mnóstwo ciekawych roślin, wśród 
których na szczególna uwagę zasługują iglaki,  
a dokładnie sosny. To głównie one budują krajobraz. 
W sumie znajdziemy tu 60 gatunków sosen na 120 
istniejących na świecie! Ale to już zupełnie inna 
historiaK 
 

Najstarsze okazy pochodzą z początku 
minionego wieku. Prawdziwe z nich rarytasy. 
Przecież dzisiaj nie znajdziemy już w naszych 
kuchniach maszyny do robienia masła, magla, 
wirówki do mleka (oddzielającej śmietankę od mleka) 
czy kołowrotka. – Ten, który mam należał do mojej 
babci i służył do przędzenia wełny – dodaje pan 
Leszek. Idąc dolej widzimy m.in. kosy, sierpy, cepy  
i widły, następnie narzędzia wykorzystywane w kuźni, 
żarna, w których mielono zboża, siewnik konny, leśny 
i rolniczy, pług do łąk, wialnię oddzielającą zboże od 
plew, śrutownik pracujący w gorzelni, wilka do 
mielenia mięsa, a także taczkę, którą pan Leszek 
wykorzystał jako doniczkę w ogrodzie.  
 

Na pytanie ile eksponatów ma dzisiaj, nie potrafi 
precyzyjnie odpowiedzieć. Trudno się dziwić. Po 
wejściu na posesję od razu trafiamy na pługi konne  
i ciągnikowe, opielacze, sieczkarnię do słomy, 
młynek do jęczmienia, czy kosiarkę do zboża. A to 
dopiero początek. – Dużych sprzętów mam ok. 70 
sztuk – mówi pan Leszek. Kilka kroków dalej, na 
ścianie domu wiszą brony, niedaleko stoi maszyna 
do szycia ręcznie napędzana, maszynki do mięsa  
i wyciskania soków oraz różne rodzaje wag, m.in. 
dziesiętna, a także służąca do ważenia chleba. - 
Niektóre z nich, tzw. przezmiany, używane były 
jeszcze przed wojną – zaznacza kolekcjoner. 

– Wszystko co mam to już zabytki. Młodzież nie 
wie już co to jest – twierdzi. Rzeczywiście spacer po 
podwórku to ciekawa lekcja historii, która wszystkim 
by się przydała. 

Każdą zdobycz zabiera do swojego warsztatu  
i dokładnie, centymetr po centymetrze 
odrestaurowuje. Czasami minie wiele dni, nawet 
tydzień zanim przedmiot na nowo ujrzy światło 
dzienne i nabierze świeżego blasku, ale opłaca się. 
Dzięki swojej pasji kolekcjoner ocalił od naturalnej 
śmierci wiele przedmiotów, które są wciąż żywą 
ilustracją życia na wsi, jakie prowadzili nasi pra-  
a nawet prapradziadkowie. Dodajmy, niełatwego 
życia wiążącego się z ciężką, fizyczną pracą. Sprzęty 
jakie zgromadził nie tylko przypominają nam o tym, 
ale też uświadamiają jak bardzo w krótkim czasie 
zmienił się świat.  

Foto. Pan Leszek i przetrząsarka do trawy. 

Foto. Wirówka oddzielająca kiedyś śmietankę od 
mleka, dziś pełni rolę oryginalnej fontanny. 
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Województwa Śląskiego w kategorii szkół 
podstawowych. Szkoła Podstawowa w Tworogu 
zajęła I miejsce i stała się posiadaczem tego 
wspaniałego, wielkiego Pucharu. W zwycięskim 
turnieju brali udział uczniowie klas VI: Sandra 
Plewnia, Paulina Janoszka, Michał Kaleta i Daniel 
Wojtasik. Ta wygrana jest dumą całej społeczności 
szkolnej, zwycięzcom zaś dała wiele satysfakcji. 
Brydż to gra, w której o wyniku decydują umiejętności 
gracza, przypadek natomiast ma tutaj marginalne 
znaczenie. Pani Halina Kaleta twierdzi, że nauka tej 
gry w bardzo dużym stopniu przyczynia się do 
doskonalenia umysłu. To gra, która w 
niespodziewany sposób rozwija zdolność logicznego 
myślenia,  planowania strategicznego oraz 
przewidywania, a także umiejętność podejmowania 
decyzji w sytuacjach stresowych. - Doświadczenie 
mówi, że dzieci grające, lepiej się uczą – twierdzi.  
 

Obecnie brydż cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem na wszystkich kontynentach. 
Dzięki dobrej woli i chęci państwa Kaleta a także 
współpracy tworoskiej szkoły dzieci mogą rozwijać 
zainteresowania i doskonalić zdobyte umiejętności. 
Życzymy młodym graczom kolejnych, wielkich 
sukcesów. 
 

WIELKA DYNIA Z POŁOMII 

W jaki sposób pan Leszek zdobywa swoje 
eksponaty? Pyta przyjaciół, znajomych, również tych 
sprzed lat, z czasów kiedy mieszkał w okolicach 
Częstochowy. Bywa, że trafia na ciekawą zdobycz. 
To, co dla kolekcjonera jest bezcenne, dla większości 
z nas jest po prostu śmieciem, który od lat leży 
zapomniany na strychu, w garażu lub gdzieś na 
podwórku. Dlatego apelujemy do mieszkańców 
Gminy – zamiast wyrzucać starocie, oddajcie je 
komuś, kto wie jak o nie zadbać. Pan Leszek  
z pewnością zaopiekuje się każdym „śmieciem”. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją. 

 

BRYDŻ W TWOROGU 
 
Brydż to gra zarówno towarzyska jak  

i sportowa. Można w niego grać w gronie 
przyjaciół, tak jak w inne gry karciane. Jednakże 
w brydżu sportowym istnieje element rywalizacji. 
Dawniej w świecie elit wstyd byłoby nie znać jego 
zasad. Dziś brydż jest coraz bardziej popularny, a 
jego zwolennicy znaleźli się również w Tworogu. 

 
Zajęcia z brydża odbywają się w Szkole 

Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu. 
Instruktorami są mieszkańcy Nowej Wsi - państwo 
Halina i Grzegorz Kaleta. Pani Halina jest związana  
z tą dyscypliną już od ok. 20 lat, natomiast jako 
instruktor uczy od 10 lat, w tym od ponad roku w 
Szkole Podstawowej w Tworogu. Bodźcem do 
poprowadzenia zajęć w szkole było zwycięstwo syna 
Michała, który rok temu zdobył Mistrzostwo Polski 
Młodzików. Michał jest również uczniem VI klasy 
tworoskiej podstawówki. Dzięki dużej otwartości 
Szkoły na to przedsięwzięcie pomysł można było 
zrealizować. Pani Halina podkreśla, że od samego 
początku spotkała się z dużą życzliwością  
i współpracą ze strony szkoły. Zajęcia odbywają się 
dwa razy w tygodniu: w środy od godz. 16.30 do 
17.30 i w czwartki od godz. 14 do 15.30.  

 
Państwo Kaleta prowadzą zajęcia  bezpłatnie, 

na zasadzie wolontariatu. Jak twierdzi pani Instruktor 
realizują w ten sposób swoją wielką pasję. Obecnie  
z zajęć korzysta sześć osób. Czterech 
szóstoklasistów, jedna osoba z klasy piątej i jedna  
z czwartej. Aby móc brać udział w zawodach trzeba 
należeć do Brydżowego Klubu Sportowego. 
Miesięczna opłata członkowska wynosi 2 zł. 
Natomiast przynależność do Polskiego Związku 
Brydża to roczna kwota 25 zł. Brydż nie jest łatwą 
grą, Instruktorka porównuje ją pod względem stopnia 
trudności do gry w szachy. - Zdobycie umiejętności 
dobrego gracza to proces długotrwały. Na początku 
nauka zaczyna się od prostych gier karcianych, po 
kilku miesiącach coraz lepiej poznaje się zasady 
brydża, lecz aby dobrze wyszkolić gracza potrzeba 
czasem nawet kilku lat – mówi.  

 
Syn Michał zaczął naukę brydża w wieku 9 lat,  

a dziś jako dwunastolatek ma już na koncie kilka 
niemałych sukcesów. Ostatni wielki sukces miał 
miejsce 17 września w Sosnowcu, to zwycięstwo w V 
Turnieju Brydża w Mistrzostwach o Puchar 

Foto. Pan Helmut Mehlich z Połomii swoją dynię zasiał 6 kwietnia,  
ale z pewnością nie spodziewał się takich efektów. Roślina 

najwyraźniej dobrze się czuje w ogródku, bo w tej chwili zajmuje jego 
znaczną część. Ogromna dynia, jak szacuje pan Helmut, może 

obecnie ważyć do 200 kg! Co z nią zrobi właściciel?  
Na razie nie wie, może podzieli się z sąsiadami. 
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PODARUJ DARKOWI 
UŚMIECH 

Darek Kaszuba z Brynka ma 14 lat. Jest 
pogodnym i towarzyskim chłopcem. Nie może 
jednak grać w piłkę z rówieśnikami, jeździć na 
rowerze lub po prostu wyjść na spacer. Chłopiec 
cierpi na dziecięce porażenie mózgowe. Nie mówi 
i nie chodzi samodzielnie. – Dzięki intensywnej 
rehabilitacji zaczął robić postępy – napisała  
w liście do redakcji mama Darka, Danuta 
Kaszuba. Aby kontynuować leczenie potrzebny 
jest nowy sprzęt rehabilitacyjny, dzięki któremu 
Darek m.in. będzie mógł uczyć się chodzić. Na 
ten jednak rodzinę nie stać. Matka apeluje więc 
do mieszkańców gminy o pomoc. Liczy się każda 
złotówka.  

 
Darek miał rok i trzy miesiące kiedy 

zdiagnozowano chorobę. Od tamtej pory rozpoczęła 
się żmudna i niestety kosztowna rehabilitacja. Od 
chwili rozpoznania porażenia mózgowego, matka 
jeździła z Darkiem dwa razy w tygodniu na 
rehabilitację do Bobrownik Śl., a następnie 
Tarnowskich Gór. Trwało to pięć lat. Od  2004 r. 
Darek bierze udział w zajęciach prowadzonych  
w Zespole Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczych i Rehabilitacyjnych Dzieci  
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie. – 
Dzięki rehabilitacji stał się bardziej odważny, 
poprawiła się jego pamięć, rozpoznaje swoich 
rówieśników i otaczające go przedmioty, właściwie 
wszystko rozumie, nie potrafi jednak mówić – 
opowiada Danuta Kaszuba. 

Chłopiec porozumiewa się głównie gestem, 
czasami mówi „tak” lub „nie”. Rozpoznaje kształty, 
kolory, obrazki, potrafi wskazać brakujące elementy, 
rozumie i wykonuje polecenia. Jest w stanie 
odwzorować koło, krzyż i kwadratK W opinii 
psychologicznej czytamy, że „stwierdzono 
inteligencję niewerbalną na pograniczu upośledzenia 
umiarkowanego i znacznego. Odpowiada ona 
wiekowi ok. 5 lat”. 

 
Każdy dzień to dla Darka i jego rodziny ciężka 

praca wiążąca się z nieustanną rehabilitacją. 
Aktualnie chłopiec korzysta z rehabilitacji raz  
w tygodniu. – Na tyle nas stać – komentuje matka. 
Jedna wizyta rehabilitanta to koszt 50 zł. Darek 
potrzebuje jednak więcej ćwiczeń. Wszystko po to, 
by samodzielne chodzenie stało się w końcu realne. 
Na to właśnie ma nadzieję jego mama. Nie ukrywa, 
że dzięki temu byłoby im po prostu łatwiej. Nauka 
chodzenia wiąże się z zakupem kosztownych 
sprzętów, które mają za zadanie m.in. poprawić 
postawę Darka.  

 
Rodzina prosi mieszkańców gminy o pomoc 

finansową. Zebrane pieniądze zostaną przekazane 
na zakup sprzętów rehabilitacyjnych i dalsze leczenie 
chłopca.  

 
Pomoc finansową można kierować na konto: 

Bank Pekao S.A. I/Warszawa  

75 1240 1037 1111 0010 0957 3199 
z dopiskiem:  

darowizna na leczenie i rehabilitację  
Darka Kaszuby 

 

10 LAT PIELGRZYMOWANIA 
 
Mieszkańcy Boruszowic od lat w każdy 

pierwszy piątek lipca pielgrzymują na Jasną 
Górę. Ta tradycja gromadzi rok rocznie coraz 
większą liczbę osób. W tym roku do Częstochowy 
dotarło około 50 pielgrzymów z Boruszowic.  
W sobotę 10 września przy boruszowickim 
kościele zorganizowano spotkanie 
popielgrzymkowe, podczas którego wspominano 
10 lat wspólnych wypraw. 
 

Wieczór wspomnień rozpoczęto nabożeństwem 
w Kościele Matki Boskiej Bolesnej. Następnie udano 
się na przygotowany w salce parafialnej 
poczęstunek. Przy wspólnym stole toczyły się 
rozmowy, opowieści zapisane w pamięci osób, które 
zapoczątkowały tę tradycję. - Nasza przygoda 
pielgrzymkowa rozpoczęła się w pewne czerwcowe 
popołudnie w 1982 roku, kiedy to nasz szkolny 
kolega Janek zaproponował pieszą wyprawę na 
Jasną Górę – wspomina Magdalena Czierpka. 

Foto. Mimo choroby i wielu trudności z jakimi Darek musi się mierzyć 
każdego dnia, jest pogodnym chłopcem, który wytrwale pracuje nad 

sobą. Jak twierdzi jego mama, to prawdziwy śmieszek, jest 
towarzyski i otwarty. Bardzo chciałby chodzić. 
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 ogniska. Zaangażowanie ale i dyscyplina 
pielgrzymów sprawia, że wyprawa na Jasną Górę 
jest czasem modlitewnej zadumy ale także wspólnej 
zabawy. Ciepła atmosfera powoduje, że uczestnicy 
chętnie spotykają się w ciągu roku. We wrześniu 
odbywa się zawsze spotkanie popielgrzymkowe.  
W październiku pielgrzymi przygotowują różaniec, 
natomiast w grudniu organizują spotkanie opłatkowe. 
W okresie Wielkiego Postu prowadzą Drogę 
Krzyżową. W czerwcu zaś spotykają się na 
nabożeństwie  przygotowującym do kolejnej 
wyprawy.  
 

Wszystkim spotkaniom towarzyszy śpiew  
i modlitwa.  - Pierwszy raz na pielgrzymce byłam  
2 lata temu, co roku namawiam kolejne koleżanki, by 
poszły razem ze mną – mówi 15-letnia Karolina, 
która wcale nie jest najmłodszą uczestniczką marszu. 
Życzymy pielgrzymom z Boruszowic, by tradycja 
którą zbudowali objęła kolejne pokolenia. 

 

PRZEDSZKOLNY PIKNIK 
 

Po południu, 24 września przy słonecznej, 
jesiennej pogodzie odbyło się integracyjne 
spotkanie rodziców i dzieci w Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu. Piknik to część 
realizowanego projektu Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
pod hasłem „Drzwi Otwarte”.  

Integracyjny Piknik Rodzinny szerzący ideę 
równości płci rozpoczął się o godz. 15. Były zabawy 
muzyczno-rytmiczne z rodzicami, które prowadził 
Kacperek, prezentacja umiejętności zdobytych przez 
dzieci w formie muzyczno-plastycznej, konkursy 
rodzinne takie jak „piłowanie deski”, „ubijanie piany”, 
„pompowanie dętki”, „ucieranie ziemniaków”, 
„wbijanie gwoździ”, czy „przyszywanie guzika”. Nie 
zabrakło oczywiście poczęstunku, który zaserwowała 
restauracja „Antares” wspólnie z przedszkolną 
kuchnią. Wspaniała pogoda, która towarzyszyła 
imprezie sprawiła, że wszyscy byli chętni do 
rodzinnych zabaw. Apetyty dopisywały dzieciom  
i rodzicom.  
 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu pikniku.  

oprac. Teresa Adamczyk 

– Było nas ośmioro: Janek, Genek, Krzysiu, 
Andrzej, Magda, Ala, Bożena i Aniela – wylicza pani 
Magda. Po powrocie grupa przyjaciół postanowiła, że 
co roku będą przemierzać drogę na Jasna Górę  
i zachęcą innych mieszkańców do wspólnych 
wypraw. W 1991 roku nastąpiła przerwa  
w pielgrzymkowej tradycji, młodzi organizatorzy 
założyli rodziny, trudno było pogodzić obowiązki 
rodzinne z pieszymi wyprawami. Jednak w roku 2001 
powrócono do  tradycji i w lipcu bieżącego roku 
boruszowicka piesza pielgrzymka dotarła do 
Częstochowy po raz dziesiąty z rzędu. 

 

Jak wygląda taka wyprawa? W piątkowy 
poranek pielgrzymi gromadzą się na mszy świętej, po 
której wyruszają w stronę Kalet przez Mikołeskę, 
następnymi punktami na trasie są: Strzebiń  
i Boronów. Wieczorem pielgrzymka dochodzi do 
Konopisk, gdzie zatrzymuje się na wieczorne 
czuwanie i nocleg w tamtejszym probostwie.  
W sobotę wczesnym rankiem pielgrzymi udają się do 
Częstochowy, by zdążyć na mszę świętą o godz. 11, 
po której odprawiana jest droga krzyżowa na 
jasnogórskich stacjach. Wieczorem wracają do 
Konopisk na kolejny nocleg, jednak zanim położą się 
spać, czeka ich jeszcze wspólne biesiadowanie przy 
ognisku. W niedzielę po porannej mszy wyruszają  
w stronę rodzinnej miejscowości. W Kaletach na 
strudzonych pątników czekają już mieszkanki 
Boruszowic z pysznym ciastem. Po słodkim posiłku  
i odpoczynku pozostaje do pokonania ostatni odcinek 
trasy. - Co roku powielamy ten sam schemat 
pielgrzymki, gdyż to się sprawdza. Piątek jest dla nas 
dniem pokutnym, w tym dniu szczególnie pamiętamy 
o zmarłych mieszkańcach, zwłaszcza o zmarłych 
pielgrzymach. Sobotę poświęcamy na modlitewne 
prośby przed obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej, natomiast niedziela jest dniem 
dziękczynienia za otrzymane łaski – tłumaczy 
Kornelia Sobel, jedna z organizatorek. 

10 lat wspólnych wypraw sprawiło, że  
w Boruszowicach powstała mała społeczność 
pielgrzymkowa z tradycjami, w której każdy może 
odnaleźć miejsce dla siebie. Opatrywaniem obolałych 
stóp zajmuje się pielęgniarka pani Ewa, nazywana 
przez pątników „Doktor Ewą”. Elżbieta Żmuda – 
pielgrzymkowa artystka sama pisze teksty piosenek. 
Grupa animatorów na czele z panią Sobel 
przygotowuje zabawy i gry podczas sobotniego 
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RZEŹNIK I DRZEWIARZ  

W XIX w. na dzisiejszej ul. Górnej, obok 
kiosku, stał dom z charakterystycznym, ostro 
zakończonym dachem. Mieszkał tam Żyd – 
Marcus Ansbach. W tamtym czasie w budynku 
mieścił się dom modlitwy - „Bethaus”. Jak 
potoczyły się losy domu i parceli, na której stał?  

 
W 1899 r. dom Ansbacha kupił rzeźnik Kontantin 

Hertel (syn Wilhelma Hertla i Marie Sgodzaj). W 1920 
r. jego córka, Lucie Barbara wyszła za mąż za 
rzeźnika Franza Floriana Urbanczyka pochodzącego 
z Bytomia-Rozbarku.  Rodzinne tradycje zawodowe 
podtrzymywane były z obu stron. Ojciec Franza, 
Jozef Urbanczyk również pracował jako rzeźnik.  

 
W 1925 r. Lucie dostała w spadku parcelę. Stary 

budynek został zburzony i od razu rozpoczęto prace 
nad nowym domem. Budynek był w środku cały  
w kafelkach, na zewnątrz w oliwkowozielonym 
kolorze. Po prawej stronie funkcjonował elegancki 
sklep masarski, po lewej drogeria, którą prowadził 
Krafft, a później Dietrich. Przed domem posadzono 
cztery rajskie jabłonie. Ostatnia z nich runęła 18 
stycznia 2007 r. podczas huraganu o nazwie „Cyryl”.  
 

Mąż Lucie wiedział, że jakość produktów to 
podstawa sukcesu.  Świnie kupował u gospodarza, 
który karmił je naturalnymi produktami. Kiedy 
wchodził do obory długo zastanawiał się, którego 
tucznika wybrać, po czym zaczynał z gospodarzem 
negocjować. Jeden chciał jak najwięcej dostać, drugi 
utargować. Dbałość o świeże i smaczne wyroby 
szybko zaowocowała licznymi klientami, nie tylko  
z Tworoga. Zakład masarki Urbanczyka słynął 
przede wszystkim z dobrych krupnioków, które 
sprzedawano nawet w Bytomiu, skąd rzeźnik 
pochodził. 
 

Interes przynosił spore dochody, jednak zmysł 
przedsiębiorcy kazał Urbanczykowi zacząć myśleć  
o kolejnym.  
 

Gdy tylko nadarzyła się okazja, Urbanczyk 
przejął spółkę zawiązaną przez Żyda - Maxa 
Sientenfelda, miejscowego kowala - Valentina 
Gawlika i producenta znanych na Śląsku win, brata 
Urbanczyka – Paula. Rzeźnik wszystkich spłacił i 
przejął tartak. Wyposażył go w dwa nowoczesne traki 
firmy „Hoffmann – Breslau – F. W.”. Dzięki talentowi 
do interesów, Urbańczyk nie tylko pomnażał swój 
majątek, ale również dał wielu ludziom pracę. Sławę 
zyskał również jako sponsor ołtarza maryjnego  
w tworoskim kościele stojącego do dzisiaj po lewej 
stronie (w większości to on go sfinansował), kupił 
także główny żyrandol, który wisiał do początku lat 
60. minionego wieku (podobno kosztował 1 000 RM). 
 

Dobrą passę miała przerwać II Wojna Światowa. 
22 stycznia 1945 r. do Tworoga wkroczyła Armia 
Czerwona. Dom Urbanczyka został spalony. Po 
wojnie tartak upaństwowiono, a jego dawny 
właściciel zatrudnił się w nim jako stróż pilnując 
majątku, którego nigdy nie odzyskał.  
 

Urbanczyk zginął w 1967 r. na głównym 
skrzyżowaniu w Tworogu. Jadąc na rowerze został 
potrącony przez ciężarówkę wiozącą materiały do 
budowy odcinka drogi Tworóg – Krupski Młyn.  Jego 
grobowiec stoi do dzisiaj na tworoskim 
przykościelnym cmentarzu. Pochowano w nim jego 
teściów, ich rodziców i dziadków.   

Fryderyk Zgodzaj 
   

KARTOFLANA ZABAWA  
W KOTACH 
 

Było wesoło, swojsko i przede wszystkim 
smacznie. Tegoroczny Kartofel Fest otworzył 
sołtys Kotów, Bernard Kontny zachęcając 
wszystkich przybyłych do dobrej zabawy. 
Impreza odbyła się w sobotę,  24 września na 
placu za remizą OSP  w Kotach.  
 

Foto. Po lewej stronie fotografii widać dom Urbanczyka. 
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Podobno mieszkańcy Kotów potrafią się 
świetnie bawić nawet w deszczu. Na szczęście tym 
razem  dopisała słoneczna pogoda.  Mimo zbliżającej 
się jesieni, można było zostawić kalosze w domu  
i cieszyć się idealną pogodą do zabawy. Na głodnych 
czekało ziemniaczane menu. Były bratkartofle oraz 
ziemniaki pieczone w ognisku, podniebienie można 
było również uraczyć pieczonymi plackami. Biesiadę 
poprowadziła kapela „Śląskie Pierony”. 

 
Kartofel Fest odbył się po raz drugi w historii 

sołectwa. Pierwszą tego typu imprezę 
zorganizowano dwa lata temu. W tym roku 
powrócono do dobrych zwyczajów i znów można było 
spotkać się przy wielkim ognisku jedząc potrawy  
z ziemniaków.  

 

gdzie znajduje się sanktuarium, autokar pokonywał 
wąską, jednokierunkową drogę. Jak wspominają 
uczestnicy wyprawy, w dotarciu do celu pomagali 
policjanci, którzy kierowali ruchem. 

 
Mszę św. poprowadzono w trzech językach – 

polskim, czeskim i niemieckim. Międzynarodową 
atmosferę podkreślały też wiszące obok siebie flagi – 
polska, niemiecka, czeska i europejska. W tym roku 
pielgrzymka Trzech Narodów odbyła się po raz 
szesnasty. 
 

SZLAKIEM ORLICH GNIAZD 
 

7 września członkowie tworoskiego Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów odwiedzili Jurę 
Krakowsko-Częstochowską. Jak zaznacza 
uczestnik wycieczki, autokar zapełniony był do 
ostatniego miejsca. Trasa obejmował tzw. Szlak 
Orlich Gniazd. 

 
Pierwszym punktem wyprawy było Sanktuarium 

Matki Bożej Leśniowskiej. Wizytę rozpoczęto 
nabożeństwem. Po wspólnej modlitwie przyszedł 
czas na leśniowskie specjały, czyli wizytę w sklepiku 
prowadzonym przez duchownych. Kolejnym 
przystankiem były ruiny zamku Mirów, skąd część 
uczestników wyruszyła pieszo w stronę oddalonego o 
ok. 2 km. zamku Bobolice. Regularnie remontowany 
zamek zrobił na odwiedzających niemałe wrażenie. 
Okazało się, że w tej chwili można już podziwiać 
odrestaurowane wnętrze budowli, która do niedawna 
była jeszcze kompletną ruiną. Z Bobolic wycieczka 
pojechała w stronę Ogrodzieńca do „Parku Miniatur”, 
w którym można było zobaczyć makiety wszystkich 
zamków budujących szlak obronny „Orle Gniazda”.  

 

Wśród gości, prócz licznie przybyłych 
mieszkańców Kotów, byli również przedstawiciele 
Gminy – wójt, Eugeniusz Gwóźdź, radni powiatowi – 
Adam Chmiel oraz członek Zarządu Powiatu 
Tarnogórskiego Andrzej Elwart. Do uczestników 
imprezy dołączył również poseł Tomasz Głogowski. 

 
Organizatorami zabawy była Rada Sołecka, 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Sołectwa Koty, OSP  
w Kotach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu  
a sponsorami wicestarosta Andrzej Pilot, Spichlerz 
Górnego Śląska z Koszęcina, Bank Spółdzielczy w 
Tworogu i Sielankowe Klimaty z Kokotka. W tym 
miejscu składamy serdeczne podziękowania. 

 

PIELGRZYMKA TRZECH 
NARODÓW  

 
We wrześniu mieszkańcy naszej gminy, 

członkowie tworoskiej Mniejszości Niemieckiej 
wzięli udział w pielgrzymce Trzech Narodów do 
czeskiego Sanktuarium Panny Maryi 
Wspomożenia Wiernych, znanego jako Maria Hilf.  

 
Pielgrzymka „wszystkich Ślązaków”, czyli 

również tych z regiony byłego NRD i Śląska 
Czeskiego, odbywa się zazwyczaj w trzecią sobotę 
września. W tym roku było to 17 września. Na 
miejsce wycieczka dotarła po ok. trzech godzinach. 
Ostatni odcinek trasy, ze Zlatych Horów na szczyt, 
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Pracujemy szybko. Śpimy szybko. W takim też 
tempie odpoczywamy. Najszybciej przy telewizorze, 
gdzie można oglądać, w zależności od ilości 
przestawek, anten i pilotów, kilkadziesiąt filmów  
i programów na raz. Oto współczesna zawrotna 
szybkość odpoczynku.  
   

A nieodbiegające od normy, zorganizowane 
wycieczki? Zwiedzasz kilka miast jednego dnia,  
a w każdym kilkanaście zabytków. Przebiegasz przez 
muzeum, bardziej pamiętając wygląd przewodnika  
(z chorągiewka, żeby się nie zgubić w tłumie 
turystów), niż zbieranych troskliwie i z 
namaszczeniem przechowywanych historycznych 
skarbów. Przechodzisz obok obrazu malowanego 
wiele godzin, dni lub miesięcy. Może zatrzymasz się 
na pięć, może na dziesięć minut, w co wątpię, bo 
zaraz pogoni cię następna wycieczka.  

 
Przemykasz koło mumii, czy skarbów faraonów, 

których wydobycie kilka osób przypłaciło życiem  
i idziesz dalej. Niezbyt uważnie słuchasz 
przewodnika, a jeśli nawet, to szybko o tym 
zapomnisz.  

 
Żyjemy powierzchownie, ślizgamy się po 

powierzchni zdarzeń, ledwie je rozumiejąc. Posiłki 
spożywamy w biegu, nieregularnie. Rozmawiamy ze 
sobą mimochodem, przy okazji przemieszczania się 
w inne miejsca i korzystając z czasowego uwięzienia 
w samochodzie.  Na spotkaniach towarzyskich 
nadrabiamy zaległości, perorując i przekrzykując się 
nawzajem.  

 
Łapiemy życie z każdej strony, za wszystkie 

wystające i będące w naszym zasięgu końce. 
Musimy wszystkiego popróbować, tu uszczknąć 
ociupinkę, tam zaliczyć. Daje nam to namiastkę 
intensywności życia. Wolne chwile, jeśli jeszcze 
jakieś uda się wygospodarować, spędzamy chłonąc 
informacje z telewizji, książek, czy komputera.  

 
Zabijamy czas, który i tak bezlitośnie nam 

umyka. Nie znajdujemy kilku minut, by skonstatować 
prosty fakt istnienia i cieszyć się nim. Zwyczajne 
nicnierobienie, bycie, podstawę i kwintesencję 
egzystencji, zabijamy gorączkową krzątaniną. 

  
Później przychodzi owa chwila, w której ginie 

sens wściekłego maratonu, tego pośpiechu za coraz 
bardziej pędzącym kołem. Podstępnym kołem, które 
wprawdzie uruchomione przez nas, od jakiegoś 
czasu samo ciągnie nas za sobą. Przychodzi dzień, 
gdy zadajemy sobie pytanie, w którym miejscu  
i w jakim czasie ów maraton się zaczął? Kiedy 
popełniliśmy błąd, ochoczo wskakując w coraz 
szybciej kręcący się kierat?  

 
Anglicy znaleźli doskonałe określenie: ”take your 

time”, idealnie obrazujące sytuację - trzymaj swój 
czas, panuj nad nim, bądź jego panem.  Po prostu - 
nie spiesz się.         

Bożena Mazalik 
  

 

WYPOWIEDZ SIĘ! CZ.1 
 

Dział "Kulturalnie" to doskonałe miejsce do 
prezentacji twórczości. To miejsce na felieton, 
esej, czy opowiadanie. Zachęcamy i zapraszamy 
mieszkańców gminy. Podzielcie się z nami 
swoimi przemyśleniami, swoją twórczością. Cykl 
zaczynamy esejem „Szybko, szybkoZ”. 

Szybko, szybkoK 

Kbo któż ma zwyczaj siadania teraz na ulubionej 
polanie, by zatopić się w rozmyślaniach o świecie,  
o sobie, wtopić się w rzeczywistość tę prawdziwą, nie 
wymyśloną czy zasugerowaną? Kto ma ochotę 
usiąść na powalonym pniu drzewa, by pomyśleć  
o czasach jakie nastały, obyczajach ulegających 
zmianom bądź trwających w tradycji? Jak wiele osób 
wychodzi na łąkę oglądać kwiaty i brać do ręki ich 
delikatne płatki, dotykać trawy, czy szukać niosącej 
szczęście czterolistnej koniczynki?  

Foto. Rafał Szwaracki ma dziś w swoich zbiorach 
około 7000 kaset. Jego wielkim marzeniem jest 

wpis do Księgi Rekordów Guinnessa. 

W Ogrodzieńcu pogoda przestała dopisywać, 
dlatego autokar ruszył w stronę Tworoga. Na 
zakończenie pełnego atrakcji dnia, emeryci 
zatrzymali się na Lotnisku w Pyrzowicach, którego 
część uczestników wycieczki, mimo bliskiego 
położenia, nie miała okazji zobaczyć.  

 

KASETOWA PASJA 
 
Urodził się 8 lipca 1981 roku. Mieszka  

w Krupskim Młynie, ma 8-letnią córeczkę. Kocha 
muzykę, a jego pasją jest kolekcjonowanie kaset 
magnetofonowych. 1 października w sali 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu odbyła 
się wystawa kaset magnetofonowych Rafała 
Szwarackiego. 
 

Było to podsumowanie jego dwuletniej 
działalności. Kolekcjoner ma za sobą wiele wystaw 
min. podczas Festiwalu Disco Polo w Słupsku,  
w Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie,  
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym  
w Tarnowskich Górach, w Krupskim Młynie, a także 
podczas Dni Tworoga. W naszej gminie była to już 
jego trzecia wystawa.  
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nielegalne wylewanie ścieków, szamb. Niektórzy 
mieszkańcy sami przyznają się do praktykowania 
tego rodzaju pozbywania się nieczystości. 
Opróżnianie szamba w przypadkowych miejscach to 
proceder, który trwa już od wielu lat. Dla przykładu 
podam, że Zakład w trakcie ośmiu miesięcy wywiózł 
z Połomii 168 m sześć. ścieków, natomiast 
mieszkańcom w tym samym okresie dostarczono 
około 8000 m3 wody. Niestety takie działania mogą 
być opłakane w skutkach. Brak świadomości 
ekologicznej wśród mieszkańców jest przerażający, 
dotyczy to zarówno mniejszych jak i tych dużych 
gospodarstw.  
 

W miejscowości Połomia znajdują się dwa duże 
gospodarstwa i nie ma śladu, by nieczystości tam 
gromadzone były wywożone na oczyszczalnię. 
Oczywiście wywóz odchodów zwierzęcych na łąki 
jest dopuszczalny, ale musi to być praktykowane  
z rozwagą. W Połomii nie ma możliwości zasilania 
miejscowości z innego źródła, dlatego kroki jakie 
podjęliśmy są niezbędne.  
 

W związku z pojawieniem się bakterii coli Wójt 
Gminy, Eugeniusz Gwóźdź zorganizował spotkanie 
dotyczące podjęcia należytych działań. Miało ono 
miejsce 15 września w Urzędzie Gminy. Na 
niniejszym zebraniu oprócz Wójta obecny był sołtys 
Połomii Stefan Paś, zastępca Wójta Klaudiusz 
Wieder i radny Eugeniusz Świerzy, ja również 
uczestniczyłem w tym spotkaniu. Ustalono, iż  
w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona 
kontrola wywozu szamb mieszkańców. ZUK na 
bieżąco będzie przeprowadzał chlorowanie wody  
i informował mieszkańców o wynikach badań 
pobieranych próbek wody. Informacje te będą 
umieszczane na tablicach ogłoszeń oraz dostępne na 
stronie internetowej: www.zuktworog.pl. Ustalono 
także, że Zakład Usług Komunalnych z Tworoga 
będzie na bieżąco dostarczał wodę w beczkach do 
mieszkańców Połomii.  
 

Zadecydowano, że radny wraz z sołtysem na 
bieżąco będą informować Urząd Gminy o wylewaniu 
na polach i nieużytkach ścieków wytwórczo-
gospodarczych i pochodzenia rolniczego. Uważam 
jednak, że najważniejsze jest podnoszenie 
świadomości ekologicznej wszystkich mieszkańców 
Gminy na temat zagrożeń jakie niosą ich 
nieprzemyślane działania. W naszej gminie zdarzały 
się już skażenia wody tą bakterią, jednak były to 
sporadyczne przypadki, natomiast w miejscowości 
Połomia niestety problem ten powraca co jakiś czas. 
Jeśli znajdzie się przyczyny skażenia, to 
prawdopodobnie problem przestanie istnieć, a jeśli 
nie - będzie on powracał. Miejmy nadzieję, że 
kontrole jakie zostaną przeprowadzone pomogą nam 
go rozwiązać. 

 

SKAŻONA WODA 
 

Około 460 mieszkańców Połomii nie może 
używać wody z kranu w celach spożywczych.  
W próbce wody pobranej do badania około  
3 miesiące temu wykryto obecność bakterii coli. 
Na temat skażenia tą bakterią i ewentualnego 
zagrożenia dla mieszkańców Połomii 
rozmawiamy z Radnym Powiatu Tarnogórskiego, 
Prezesem Zakładu Usług Komunalnych Adamem 
Chmielem. 

 
Adam Chmiel: Skażenie wody z ujęcia w Połomii 

przy ulicy Słonecznej zostało wykryte na początku 
czerwca. Badania próbek wody zostały 
przeprowadzone na zlecenie firmy ZUK Sp z o.o. 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Bytomiu oraz przez firmę EkoProjekt  
z Pszczyny, z którą również współpracujemy.  

 
Wyniki badań potwierdziły, iż woda podawana 

do sieci ze stacji uzdatniania wody Połomia nie 
odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym 
określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Stwierdzono 
na podstawie badań obecność bakterii z grupy coli  
w wielkości 2 jtk na 100 ml. wody. Takie ilości nie 
stanowią dużego zagrożenia, nie mniej jednak 
sytuacja musi być na bieżąco monitorowana. Wody 
ze stacji uzdatniania wody w Połomii nie można 
spożywać w stanie surowym, ale można jej używać 
do celów sanitarnych. Przed spożyciem wodę należy 
przegotować (bakteria coli ginie w temperaturze 60 
stopni w ciągu 20 minut). W celu pozbycia się bakterii 
przeprowadziliśmy zgodnie z zaleceniem Sanepidu 
chlorowanie wody. Taka woda nadaje się do 
spożycia. Chlor jest najbardziej skutecznym środkiem 
bakteriobójczym, a rozpuszczony w wodzie 
wodociągowej osiąga stężenie nie groźne dla 
człowieka.  

 
Pojawiały się głosy, aby dawki chloru były 

mniejsze, jednakże nie jest to możliwe. W przypadku 
osób starszych, które słabiej tolerują chlor, wskazane 
jest 30 minutowe odstanie wody chlorowanej przed 
jej zastosowaniem. Zakład Usług Komunalnych 
dostarcza także wodę w beczkach z ujęcia  
w Tworogu. Nie wiadomo jeszcze co jest źródłem 
tego skażenia, sprawa nie jest zamknięta, cały czas 
próbujemy ustalić w jaki sposób do tego doszło, 
chociaż mamy pewne przypuszczenia. Wiadomo, że 
bakteria typu coli, to bakteria fekalna, wchodzi  
w skład fizjologicznej flory jelita grubego człowieka 
oraz zwierząt stałocieplnych. Ta bakteria także 
powszechnie znajduje się w glebie i wodzie, gdzie 
trafia z wydzielinami i kałem. Prawdopodobnie 
przyczyną przedostania się bakterii do wody, jest 
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Organizatorem tego dnia jest Andrzej Grabowski 
- pasjonat tabliczki mnożenia, twórca kart 
matematycznych ułatwiających opanowanie trudnej 
sztuki mnożenia i dzielenia liczb. Święto miało na 
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie 
tabliczki mnożenia oraz popularyzacji matematyki 
wśród uczniów.  
 

W tygodniu poprzedzającym święto, w szkole 
rozwieszane były plakaty z trudniejszymi działaniami 
z tabliczki mnożenia i dzielenia. Zorganizowany był 
również konkurs literacki (IV–VI) i konkurs plastyczny 
(I-III) związany z tematem obchodów. 
 

W Dniu Tabliczki Mnożenia zorganizowano apel 
klas I-VI, po czym uczniowie przystąpili do egzaminu 
ze znajomości mnożenia. Każdy uczestnik sam 
losował dla siebie zadania. Osoby, które zdały 
uzyskały tytuł: MT EXPERT i otrzymały legitymację.  
 

Szkolnym koordynatorem  akcji była Maria 
Bednarek. Serdecznie gratulujemy mistrzom i już dziś 
zapraszamy do udziału w II „WMTDay” w przyszłym 
roku szkolnym. 

 

PIKNIK W NOWEJ WSI 
 

Coroczny piknik dla dzieci w Nowej Wsi to 
już tradycja. W tym roku odbył się 17 września. 
Organizatorami była Rada Sołecka i Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. 
  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

POSPRZĄTAJMY ŚWIAT  
 

Sprzątanie Świata to kampania 
międzynarodowa, której głównym celem jest 
posprzątanie okolicznych terenów oraz 
podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa. Pomysł narodził się w Australii  
w 1989 roku, w Polsce ta inicjatywa ma miejsce 
już po raz osiemnasty. W corocznym Sprzątaniu 
Świata biorą udział szkoły i przedszkola.  
W Szkole Podstawowej w Tworogu miało ono 
miejsce 28 września.  
 

Uczniowie po zakończeniu akcji sprzątania 
przez młodsze klasy, uczestniczyli w obchodach 
Święta Kwiatów, Owoców i Warzyw. Szkoła została 
przystrojona pięknymi kompozycjami, które zawierały 
owoce i warzywa pochodzenia krajowego oraz 
kwiaty. Klasy I-III brały udział w konkursie na 
najładniejszą. Wszystkie kosze skomponowane przez 
uczniów zostały nagrodzone dyplomami i gromkimi 
brawami. Motywy darów natury pojawiały się również 
w strojach samodzielnie wykonanych przez uczniów, 
które były zaprezentowane na pokazie w sali 
gimnastycznej. W konkursie na najciekawszy strój  
I miejsce zdobyli uczniowie klasy V a, na miejscu II 
znaleźli się uczniowie klasy V b, natomiast III zajęli 
uczniowie z klasy VI a.  

Ekologia stała się również tematem uczniowskiej 
poezji. Laureatką  konkursu na najładniejszy wiersz  
o tematyce jesiennej została Anna Wojsyk z klasy VI 
a, na II miejscu prezentował się wiersz Natalii 
Warzechy z klasy VI b, natomiast miejsce III zdobył 
Piotr Szewczyk z IV klasy. Wyróżnienia otrzymali: 
Mikołaj Pelikan, Mateusz Walosek i Kacper Mika. Po 
zakończeniu części artystycznej  do akcji „Sprzątanie 
Świata” przystąpili uczniowie klas starszych. 

 

Z MNOŻENIEM ZA PAN BRAT 
 

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę 
mnożenia znają” – pod takim hasłem 23 września 
odbył się I Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia  
w Szkole Podstawowej w Wojsce. Na czym 
polegały obchody? 
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dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były 
planowane i powstały. Ocena dla każdego ucznia jest 
indywidualna! 

 
Kilka faktów o projektach: 

- uczeń może brać udział w kilku projektach, ale tylko 
jeden będzie wpisany na świadectwie ukończenia 
szkoły; 
- prezentacje projektów mają się odbywać w „Dniu 
projektów”, lecz gdy nie ma możliwości 
zaprezentowania wszystkich projektów w jednym 
dniu dyrektor wraz z opiekunami poszczególnych 
projektów wyznacza inny termin; 
- w naszej szkole w tym roku zostanie 
zrealizowanych 30 projektów. 
 

Barbara Maksymczak, kl. II c 
 

TWOROSKI UNIWERSYTET 
TRZECIEGO WIEKU 
  

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu  
i Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Gminy 
Tworóg pozyskało środki unijne na rozwój oferty 
kulturalnej i rekreacyjnej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu poprzez założenie 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
  

W ramach działań UTW planuje się organizację 
wykładów na temat zdrowego trybu życia, warsztatów 
z decoupage, bibułkarstwa i ceramiki. Będą także 
prowadzone zajęcia fakultatywne (turystyka, 
poznanie kuchni świata, warsztaty malarskie) oraz 
zajęcia w sekcjach i zespołach zainteresowań 
(robótki ręczne, nordic walking, taniec).  

 
W programie działań UTW są także wycieczki 

promujące lokalne zabytki i atrakcje turystyczne 
regionu oraz imprezy plenerowe. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych na spotkanie 
organizacyjne, które odbędzie się 14 października  
o godz. 17 w GOK-u. 
 

ZASIŁEK RODZINNY 
 

Można składać wnioski w sprawie ustalenia 
prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres 
zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada br. Wnioski 
przyjmowane są od 1 września br.  
W przypadku gdy osoba ubiegająca się  
o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz  
z dokumentami w okresie od 1 października do 30 
listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad następuje do 31 grudnia br.  
 

Komu przysługuje zasiłek? Rodzinom, w których 
dochód netto, w przeliczeniu na osobę, nie 
przekracza kwoty 504 zł, a w przypadku gdy 
członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 
583 zł na osobę.  

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Od kilku lat festyn odbywa się w czerwcu  
z okazji Dnia Dziecka. Tegoroczne gry i zabawy dla 
dzieci odbyły się nieco później, gdyż sala w budynku 
wielofunkcyjnym w Nowej Wsi, w którym 
organizowany jest coroczny piknik wcześniej była 
zajęta.  
 

Dzieci jak co roku bawiły się świetnie. Były 
zawody i konkursy z nagrodami, a na koniec słodki 
poczęstunek oraz jak na prawdziwy piknik przystało 
grillowane kiełbaski. Dzieciom towarzyszyli ich 
rodzice lub dziadkowie. Zabawa była udana,  
a i pogoda jak na wrzesień wyjątkowo dopisała. 
 

PROJEKTY EDUKACYJNE  
W GIMNAZJUM 
 

Rozporządzenie MEN z dn. 20 sierpnia 2010 r. 
(DzU, nr 156, poz. 1046) nakłada na uczniów 
gimnazjów obowiązek uczestniczenia w co 
najmniej jednym projekcie edukacyjnym. 
Gimnazjaliści z Brynka zgodnie z wytycznymi 
MEN także biorą udział w realizacji projektów. 
 

O tym, że w klasie II i III uczniowie będą 
uczestniczyć w projektach wiemy od dawna. Ale ile 
wiemy o samej istocie projektu i czy nam się ona 
podoba?  
   

Wiemy o tym, że są i jesteśmy zobowiązani do 
udziału w nich. Lista projektów była przedstawiona 
już w zeszłym roku szkolnym, więc zainteresowani 
znają ich tematykę. Są projekty z matematyki,  
z j. polskiego, geografii, historiiK Realizowane będą  
też takie, które nie są związane z konkretnym 
przedmiotem,  jak:  “Odkrywamy drogę wartości 
życiowych poprzez bajki” czy też „Moje zdrowie  
w moich rękach”.  
             

Czy wiemy, po co zostały wymyślone projekty 
edukacyjne? Według Rozporządzenia Ministra 
Edukacji dotyczącego projektów ta metoda 
nauczania doskonale kształci umiejętność pracy  
w grupie, ułatwia przyswajanie oraz utrwalanie 
wiedzy i jest przyjazna uczniom. Projekt edukacyjny 
jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, 
mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, 
z zastosowaniem różnorodnych metod. 

 
W Gimnazjum w Brynku  idea projektów znana 

jest od dawna. Realizujemy je choćby na lekcji, 
pracując w grupach. Wiele zajęć pozalekcyjnych, jak 
na przykład zespół teatralny „Bez-Miary”, kółko 
dziennikarskie, kółko informatyczne czy  
fotograficzne, też były prowadzone metodą  
projektów. Jednak teraz nasza praca będzie 
oceniana, będzie miała wpływ na ocenę zachowania, 
no  i każdy uczeń musi w projekcie wziąć udział. 

 
Według kryteriów przy ocenianiu będzie brana 

pod uwagę praca zespołowa i indywidualna, sposób 
prezentacji projektu, jeśli było to celem projektu, 
sprawozdania z projektu, wytwory materialne 
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z Boruszowic, otrzymali symboliczne serca, 
samodzielnie wykonane przez uczniów w podzięce 
za zaangażowanie włożone w realizację pomysłu.  
 

Od tego wydarzenia minął niespełna rok i dziś 
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą się 
cieszyć z nowej sali. Wcześniej lekcje w-f odbywały 
się w jednej z klas, jednak ze względu na swoją 
niedużą powierzchnię sala nie stanowiła dla 
nauczyciela odpowiedniego warsztatu pracy. 
Dzisiejsza to sala z prawdziwego zdarzenia. Arena 
ma 12 metrów szerokości i 24 metry długości. 
Rozgrywane tutaj zawody będzie mogło oglądać 30 
widzów (tyle krzesełek znajduje się na widowni). 
 

Aleksandra Paździor - nauczycielka wychowania 
fizycznego przyznaje, że różnica w prowadzeniu 
zajęć z dziećmi jest kolosalna. Uczniowie również 
zgodnie przyznają, że teraz lekcje w-f to prawdziwa 
przyjemność. O to jak się ćwiczy na nowej sali 
gimnastycznej zapytaliśmy uczniów klas V i VI. – 
Nowa sala jest super! – stwierdziła Wiktoria. Jej 
koleżanka Kasia dodała: - to najlepsza sala na 
świecie!  
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boruszowicach 
podczas przemówienia wygłoszonego na uroczystym 
otwarciu nowej sali gimnastycznej zwróciła uwagę, że 
do harmonijnego rozwoju człowieka potrzebne jest 
nie tylko doskonalenie umysłu ale i ciała,  
a przełamywanie lęków i słabości w trakcie 
uprawiania sportów rozwija siłę charakteru. W takim 
razie życzymy dużo sukcesów, nie tylko sportowych. 

 

KILOGRAMY MAKULATURY 
 
W SP Tworóg zakończono coroczną zbiórkę 

makulatury, która rozpoczęła się 21 września.  
 
Uczniowie zebrali łącznie 3670,5 kg makulatury. 

Najwięcej, bo aż 670,5 kg udało się zebrać klasie 5b. 
II miejsce zajęła klasa 2b, która zmagazynowała 
526,5 kg. Natomiast na miejscu III znaleźli się 
uczniowie klasy 1b z wynikiem 497 kg. Pieniądze ze 
zbiórki zostaną przeznaczone na potrzeby szkoły – 
na co dokładnie? O tym zadecyduje Rada Rodziców. 
W zeszłym roku uczniowie uczestniczyli w cyklu 
koncertów muzyki klasycznej. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SUPER SALA! 
  

Aktywność fizyczna to jeden  
z najistotniejszych elementów zdrowego stylu 
życia. Brak ruchu może prowadzić do poważnych 
zaburzeń zdrowotnych i wad postawy. Jest to 
szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci  
i młodzieży. Bardzo ważne jest by lekcje w-f 
odbywały się w odpowiednich warunkach. Dzieci 
z Boruszowic mogą dziś doskonalić swoje 
umiejętności sportowe na nowo otwartej sali 
gimnastycznej. We wrześniu wydano pozwolenie 
na jej użytkowanie. Kontynuacją idei zdrowego 
stylu życia w naszej gminie jest budowa boiska 
typu „Orlik” w Tworogu, o której będziemy na 
bieżąco informować.  
 

Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach miało miejsce 4. września podczas 
tegorocznych Dożynek Gminnych. To bardzo ważny 
dzień nie tylko dla szkoły, ale także dla całej Gminy. 

 
– To największa inwestycja kubaturowa  

w dwudziestoleciu samorządności – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Pomysł narodził się na początku 
poprzedniej kadencji. Początkowo Gmina starała się 
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków 
unijnych (RPO WSL, działanie 8.2), jednak pomimo 
pozytywnej oceny wniosku pod względem 
merytorycznym nie udało się. Zapotrzebowanie na 
dofinansowanie było szesnastokrotne większe  
w porównaniu z dostępnymi środkami. Wniosek 
Gminy znalazł się na liście rezerwowej. Wizja 
realizacji pomysłu oddaliła się. W międzyczasie 
projekt zmodyfikowano i próbowano dalej. Tym 
razem złożono wniosek do Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej i do PROW-u, z którego otrzymamy 
częściowe refinansowanie inwestycji. Całościowy 
koszt budowy sali to ok. 1.475 tys. zł. Ponad 471 tys. 
zł zostanie Gminie zwrócona zgodnie z umową  
o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa  
i Rozwój Wsi” objętego PROF na lata 2007-2013. 
 

6 listopada 2010 roku odbyła się uroczystość 
wmurowania kamienia węgielnego pod fundament 
nowej sali gimnastycznej. Wtedy to wójt, 
Eugeniuszowi Gwóźdź, Teodor Dramski, będący 
wówczas zastępcą wójta oraz Piotr Krok – radny 
 


