
TWG KURIER 
Poniedziałek, 9 września 2013 
Nr 64, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
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 
ul. Powst. Śl. 64 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ZAMEK JAK NOWY! 

Wysokiej jakości materiały, konsultacje z konserwatorem 
zabytków, mnóstwo pracy i spore koszty, ale opłacało się! 
Pod koniec lipca zakończono I etap rewitalizacji 
tworoskiego zamku.  

Kropką nad „i” jest porcelanowy herb gminy, który 
zamontowano nad drzwiami wejściowymi. Dowiedz się  
w jaki sposób powstał, szczegóły na str. 14. 

 

 

PREZENT DLA CZYTELNIKÓW! 

Do każdego egzemplarza wrześniowego wydania 
„TWG Kuriera” dołączamy naklejkę przedstawiającą 
nasz gminny herb.  

Upominki zostały ufundowane przez Urząd Gminy 
w Tworogu ze środków przeznaczonych na promocję.  

 



2 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,str.3 
SESJA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,str.4 
– Problemy z nową ustawą śmieciową 
– Kolejny krok w sprawie karetki 
POD LUPĄ,,,,,,,,,,,,,,,,,,.str.5 
– Co słychać w naszych lasach 
HOBBYSTA,..,,,,,,,,,,,,,,,.,str.6 
– Podróż niejedno ma imię cz. II. Szkoła Podstawowa w 
Boruszowicach  
– Kajakowa akcja 
KULTURALNIE,,,,,,,,,,,,,.,,,str.8 
– Wakacje z GOK 
– Pielgrzymkowym szlakiem 
– Historia pielgrzymowania do Częstochowy 
– Zasady odżywiania cz. IX 
– Historia „Zamkowej” niejedno ma imię 
NA BIEŻĄCO,,,,,,,,,,,,,.,,,.str. 11 
– Tworożanie na weselu Landhuckim  
– „Równość i godność” w Tworogu 
– Sobotnie wędkowanie 
– Niech wygra najlepszy! 
– Jesteś świadkiem przemocy? Powiedz o tym! 
– Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium 
wójta gminy Tworóg 
– Rozpoczęcie roku szkolnego 
– Zamkowy lifting 
– Festynów czas 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

oddajemy w Wasze ręce powakacyjny numer naszego 
miesięcznika. Na szczęście pogoda wciąż dopisuje, więc
można jeszcze aktywnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu. Dlatego też zapraszamy Was do lasu, gdzie nie 
tak dawno zakończono kilka inwestycji. Jedną z nich jest 
np. droga przeciwpożarowa otwarta dla rowerzystów.  

Odwiedzamy też Szkołę Podstawową w Boruszowicach 
i wspominamy początki jej powstania. O historii placówki 
przeczytacie w dziale „Hobbysta”.  

Sporo miejsca poświęcamy zakończonemu w lipcu 
I etapowi rewitalizacji Urzędu Gminy. Ponadto podajemy 
informacje o realizacji nowych zapisów Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Jakie 
problemy wypłynęły po dwóch miesiącach od 
wprowadzenia nowych przepisów? O tym w szczegółach
piszemy w dziale „Sesja”.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Alina Łukoszek, Elżbieta Zawartka 

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

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
KTOKOLWIEK WIDZIAŁ, 
KTOKOLWIEK WIE 

W połowie sierpnia doszło do uszkodzenia wiaty przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu, w wyniku czego 
groziła ona zawaleniem. Do tej pory nie udało się ustalić 
przyczyny dewastacji.  

Mieszkańcy gminy, którzy posiadają informacje  
o zdarzeniu, proszeni są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury ( tel. 32 285 74 92).   

BEZROBOTNY WRACA DO 
PRACY! 

Ruszyła kolejna edycja „Programu aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie 
Tworóg”, który daje możliwość uzupełnienia 
wykształcenia, a co za tym idzie –  zwiększenia szansy 
na znalezienie pracy. Projekt przeznaczony jest dla 
osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, 
którzy są klientami Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Tworogu.  

W tym roku uczestnikami projektu jest grupa 
ośmioosobowa. 11 marca odbyło się spotkanie z osobami 
zainteresowanymi uczestnictwem w projekcie. W pierwszej 
kolejności odbędą się szkolenia z zakresu doradztwa 
zawodowego i psychologicznego a następnie szkolenia 
zawodowe. Uczestnicy mogą także liczyć na wsparcie 
asystenta rodziny. Udział w inicjatywie pozwoli na 
znalezienie dobrej pracy a tym samym poprawienie 
kondycji finansowej i statusu społecznego najbliższego 
otoczenia, rodziny beneficjenta projektu.  

„Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych 
w Gminie Tworóg” jest realizowany od 2008 roku. W tym 
okresie zaktywizowano 55 osób. Kilka osób skorzystało ze 
wsparcia dwa razy –  wystąpiły  w projekcie jako osoby 
powracające, 10 osób uzyskało zatrudnienie. Projekt 
będzie również kontynuowany w latach 2014-2015. Już 
dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnych edycjach.  

Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu 
i kompleksowe przygotowanie osób bezrobotnych do 
wejścia po raz pierwszy lub ponownie, po utracie 
zatrudnienia na rynek pracy. 

TU KUPISZ „TWG KURIERA” 

Do tej pory nasz miesięcznik można było kupić 
w dziesięciu sklepach na terenie całej gminy (dokładne 
adresy sklepów znajdują się na okładce gazety).  

W związku z zamknięciem sklepu spożywczego „Karolina” 
w Tworogu, od września „TWG Kurier” dostępny będzie 
w dziewięciu punktach handlowych. Dziękujemy 
pracownikom i właścicielom „Karoliny” za pomoc jakiej 
nam udzielali do tej pory w rozprowadzaniu lokalnej prasy.  

Czytelników z kolei informujemy, że od tego miesiąca 
zwiększamy ilość gazet sprzedawanych w sklepach GS. 
Gazety można nabyć w głównej siedzibie oraz na pasażu 
sklepu „Biedronka”, gdzie znajduje się stoisko GS-u 
z pieczywem. Tym samym sklepy GS stają głównym 
miejscem sprzedaży naszych gazet na terenie gminy 
i jedynym w Tworogu. 

DZIAŁKI BUDOWLANE  
NA SPRZEDAŻ 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza pierwsze 
nieograniczone przetargi ustne na zbycie działek: 

– dz. nr 771/163, 769/163, 768/163, 767/163 obręb 
Brynek k.m.1 (pomiędzy ul. Tarnogórską  
a ul. Zamkową), 
– dz. nr 195/13, 77/13 obręb Tworóg k.m.3 przy ulicy 
Świniowickiej   
– dz. nr 1125/170, 1123/170, 1124/170, 1136/170, 
1137/170 obręb Nowa Wieś Tworoska k.m.1 dod. 2 
przy ul. Borówkowej, 
– dz. nr 684/10, 685/10, 686/10 i 687/10 k.m.4  obręb 
Świniowice przy ul. Wiejskiej, 
– dz. nr 873/30, 874/30 k.m. 2 obręb Boruszowice  przy 
ul. Łączności, 
– dz. nr 494/213 k.m. 1 obręb Brynek przy ul. Kolejowej 
– dz. nr 334/59, 360/59 k.m. 2 obręb Hanusek przy  
ul. Bolesława Chrobrego.  

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu  
19 września 2013 roku od godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Gminy Tworóg. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach 
ogłoszeń w tut. urzędzie gminy oraz na stronach 
internetowych urzędu (www.tworog.pl). 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg, osobiście w pok. 102 w godzinach 
pracy urzędu oraz telefonicznie pod numerem  
32 285 74 93 wew. 42.   
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KURIER SESJA 
PROBLEMY Z NOWĄ USTAWĄ 
ŚMIECIOWĄ 

Od lipca gmina realizuje nowe zapisy Ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 
Wdrażanie nowych zasad to okres trudny zarówno dla 
mieszkańców, jak i dla pracowników odpowiedzialnych 
za wprowadzanie zmian. Podczas sesji omówiono 
główne problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy  
i urzędnicy. 

Limit 

Wielu mieszkańców uważa, że przyznany limit na odbiór 
nieczystości zmieszanych w wysokości 40 litrów na osobę 
jest niewystarczający. Jak tłumaczy inspektor  
ds. gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Gminy, 
Daria Olczyk limit został opracowany na podstawie danych 
Zakładu Usług Komunalnych, który przez wiele lat 
prowadził usługi na terenie gminy. Nie planuje się 
zwiększenia tego limitu, natomiast osoby zainteresowane 
mogą dokonać korekty swojej deklaracji i zgłosić zlecenie 
na usługi dodatkowe w postaci dodatkowych wywozów 
nieczystości. Są to usługi płatne. 

Worki 

Kolejnym problem jaki pojawił się od momentu wejście  
w życie nowych przepisów, to brak odpowiedniej ilości 
worków na odpady segregowane. – Rzeczywiście zabrakło 
nam worków – mówi Pani Olczyk. – Jednak problem jest 
już zażegnany, gmina zamówiła 10 tys. dodatkowych 
worków na tworzywa sztuczne, 2 tys. – na papier i 3 – tys. 
na szkło. Mieszkańcy nadal będą otrzymywać na posesję 
ilość worków zgodną z limitem, jednak w razie potrzeby w 
Urzędzie Gminy (pokój 111), a także u sołtysów 
poszczególnych miejscowości będzie można odebrać 
nieodpłatnie dodatkowe worki.  

Obowiązek mieszkańców 

Wielu mieszkańców skarży się na fakt, iż pojemniki i worki 
nie są odbierane z terenu posesji. Zgodnie z przyjętym 
Regulaminem właściciel nieruchomości ma obowiązek 
wystawić pojemnik w dniu odbioru przed wejście na 
teren posesji. Taki zapis podyktowany jest względami 
bezpieczeństwa, a także ochroną prawa własności 
nieruchomości. Jednak w przypadkach szczególnych 
istnieje możliwość wyniesienia pojemników z terenu 
posesji przez firmę odbierającą nieczystości. Dotyczy to 
osób starszych lub niepełnosprawnych. Taką potrzebę 
należy zgłosić w Urzędzie Gminy. 

Oznakowanie pojemników 

Objaśnienia wymagało również oznakowanie pojemników 
na odpady zmieszane. Czerwona naklejka na kuble 
oznacza, że jest on opróżniony 1 raz w miesiącu, 
natomiast kolor zielony oznacza wywóz 2 razy w miesiącu. 

 
 

Deklaracje 

Podczas sesji poruszono również temat niezłożonych 
deklaracji. Właściciel każdej nieruchomości miał 
obowiązek złożenia deklaracji, na podstawie której gmina 
wyliczyła miesięczną opłatę. Do tej pory nie zostało 
złożonych około 14% deklaracji. Właściciele tych 
nieruchomości już wkrótce otrzymają drugie wezwanie do 
złożenie deklaracji. Jeżeli tego nie zrobią, gmina ma 
obowiązek naliczenia i obciążeni właściciela opłatą. 

Opłaty 

Jest jeszcze kwestia opłat. Czy jest szansa na ich
obniżenie? Wójt gminy, Eugeniusz Gwóźdź twierdzi, że 
czas przyniesie odpowiedź na to pytania. – Opłaty mogą 
zostać obniżone tylko wtedy, gdy będą oszczędności, a na 
nie musimy wszyscy pracować – mówi wójt. W jaki 
sposób? Przede wszystkim rozsądnie segregując, 
pamiętając chociażby o zgniataniu plastików, czy 
wypełnianiu worków do pełna. 

Odpady wielkogabarytowe 

Dużo zapytań ze strony mieszkańców dotyczyło 
możliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tego 
typu odpady są nieodpłatnie odbierane w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadami w bazie Zakładu Usług 
Komunalnych przy ulicy Zamkowej w Tworogu. Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów w bazie Zakładu Usług 
Komunalnych przy ulicy Zamkowej w Tworogu jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 18.00, 
w soboty w godzinach: 7.00-15.00. W okresie zimowym 
godziny otwarcia ulegną zmianie.  

W lokalnej prasie pojawiły się głosy, że Rada Gminy 
w Tworogu podjęła uchwałę dotycząca omawianego 
tematu niezgodnie z prawem. – To nie prawda. Jesteśmy 
po konsultacjach z prawnikami i mamy pewność, że 
polemika w prasie była bezpodstawna – komentuje 
doniesienia Eugeniusz Gwóźdź.  

KOLEJNY KROK W SPRAWIE 
KARETKI 

Podczas sierpniowej sesji Rada Gminy Tworóg podjęła 
uchwałę w sprawie określenia zasad zbywania, 
wydzierżawiania, wynajmowania, oddawania 
w użytkowanie lub użyczenie aktywów Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tworogu 
(uchwałą nr XXXIV322/2013). Ta uchwała to ważny krok 
zmierzający do tego, by w tworoskim Ośrodku Zdrowia 
stacjonowała karetka ratunkowa.  

W budynku Ośrodka Zdrowia znajdują się pomieszczenia, 
tak przygotowane, by spełniały wymogi określone przez 
Państwowe Ratownictwo Medyczne. Jest duża szansa, że 
od 2014 roku w naszej gminie będzie stacjonować karetka. 
Ma służyć mieszkańcom gminy Tworóg i Krupski Młyn. 
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KURIER POD LUPĄ 
CO SŁYCHAĆ W NASZYCH 
LASACH? 

W lasach Nadleśnictwa Brynek wiele się ostatnio 
działo. Wszystko za sprawą dotacji unijnych, które 
Nadleśnictwo aktywnie pozyskuje od 2008 r. Dzięki 
nim kosztowne inwestycje przestały być pobożnym 
życzeniem, a stały się faktem. W tym roku udało się 
zbudować zbiornik retencyjny i dojazd pożarowy  
o łącznej wartości niemal 4 mln zł.  

– Ze względu na skład gatunkowy i siedlisko nasze lasy są 
dość silnie zagrożone wystąpieniem pożarów. Szczególnie 
dotyczy to okresów niedoborów wody i dużego 
nasłonecznienia – czytamy na stronie internetowej 
Nadleśnictwa Brynek. Mimo, że Nadleśnictwo stara się 
maksymalnie zabezpieczyć lasy przed wystąpieniem 
pożarów, ogień co roku daje o sobie znać. Dlatego 
prowadzona jest akcja przeciwpożarowa zaczynająca się 
wiosną i trwająca aż do jesieni, podczas której  pracownicy 
dyżurują w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym oraz  
w terenie i błyskawicznie reagują na zagrożenie. W celu 
dokładnego monitoringu naszego obszaru nadleśnictwo 
posiada wieżę przeciwpożarową zlokalizowaną  
w leśnictwie Nowa Wieś. Ma także do dyspozycji patrole 
helikopterowe, które biorą również udział w akcjach 
gaśniczych. Jednym ze sposobów umożliwiających 
szybkie i skuteczne reagowanie w przypadku pożarów jest 
budowa leśnych dróg – dojazdów pożarowych. W grudniu 
2012 r.  Nadleśnictwo zawarło umowę w sprawie 
finansowania wzmocnienia systemu ochrony 
przeciwpożarowej lasów poprzez przebudowę dojazdów 
pożarowych potocznie zwanych drogą „Kotowską”. 
Działanie jest objęte Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 20007-2013 w ramach przedsięwzięcia 
„Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego 
przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych (Schemat II)”. W połowie sierpnia 
ukończono budowę. Droga ma służyć zabezpieczeniu 
obszarów leśnych przed pożarami i szybkiemu zwalczaniu 
pożarów na terenie 2 tys. hektarów. Trzynastokilometrowy 
odcinek wiedzie od Wojski przez Koty i Tworóg do granicy 
z nadleśnictwem Świerklaniec w Mikołesce.  

Wykonano go z naturalnego, przyjaznego środowisku 
i wytrzymałego materiału – z kruszywa dolomitów. Droga 
wytrzymuje napór samochodów z ładunkiem drzewa 
ważących nawet 60 ton. Kosztowała niemal 3,5 mln zł.  

Pod koniec lipca zakończono inną inwestycję – budowę 
zbiornika retencyjnego na terenie łąk śródleśnych „Wytoki” 
o pow. 3 ha. Prace trwały ponad pół roku. Inwestycję 
wykonano przy udziale środków unijnych z Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Koszt to ok. 600 tys. zł. 
Zadanie jest częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia. 
Nadleśnictwa w całej Polsce budują w sumie ok. 4 tys. 
obiektów tego typu (są to m.in. drogi, zbiorniki retencyjne 
przepusty, rowy). Zbiornik na „Wytokach” ma na celu 
przeciwdziałanie powodzi i zapobieganie suszy. 
W przypadku powodzi jest w stanie przyjąć 50 tys. m3

wody. 

No horyzoncie kroją się kolejne inwestycje, które, jak 
zaznacza z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek Jerzy 
Majsterkiewicz, nie były by możliwe gdyby nie dotacje 
unijne. – Prawdopodobnie jeszcze tej jesieni rozpocznie 
się budowa zbiornika retencyjnego w Czarkowie – na 
granicy gmin Tworóg i Wielowieś. Kolejny zbiornik ma 
powstać na Małej Krzywej. Planowane jest też 
kompleksowa odbudowa urządzeń wodnych na stawach 
połomskich. Szacunkowo przedsięwzięcie pochłonie 
10 mln zł. – wymienia. To nie wszystko. Do 2016 r. 
zostanie zbudowana 29-kilometrowa droga leśna biegnącą 
od Borowian aż do Miedar o wartości 11 mln zł. Odcinek 
będzie służyć udostępnianiu lasu do zadań związanych 
z prowadzeniem gospodarki leśnej. Do 2020 r. 
wykonanych zostanie w sumie 11 zbiorników retencyjnych: 
6 na terenie powiatu tarnogórskiego, 5 na pozostałym 
obszarze nadleśnictwa.    
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PODRÓŻ NIEJEDNO IMIĘ MA, 
CZ. II SZKOŁA PODSTAWOWA  
W BORUSZOWICACH 

Rozpoczęcie roku szkolnego to świetna okazja do 
poznania historii jednej z gminnych placówek. Tym 
razem zapraszamy wszystkich miłośników wycieczek 
do odwiedzenia boruszowickiej podstawówki  
i zajrzenia do Izby Regionalnej, która powstała 29 
października 2000 roku w 95. rocznicę oddania do 
użytku budynku szkolnego w Boruszowicach. O tym 
jak powstała Izba i co się w niej znajduje rozmawiamy 
z panem Andrzejem Eclerem. 

Z opracowań pana Jerzego Bugajskiego, które udostępnił 
nam nasz rozmówca, dowiadujemy się, że do roku 1899 
dzieci z Solarni uczęszczały do szkoły w Piasecznej. 
Napływ nowych mieszkańców do niewielkiej wsi Solarnia 
zmusił władze gminne do uruchomienia szkoły na miejscu. 
Pierwszą szkołę w osadzie Solarnia otwarto 2 marca 1899 
roku. Znajdowała się ona  w budynku ówczesnego sołtysa 
wsi  Karola Kocota. Jej fundatorem był dyrektor fabryki 
prochu Fiege. Pierwsza szkoła była jednoklasowa i liczyła 
29 uczniów. Pierwszym nauczycielem był Ernest Mendel  
z Pawonkowa. Nowy budynek szkolny oddano do użytku  
29 października 1905 roku. Była to już szkoła 
trzyoddziałowa, podzielona na oddział niższy 
(Unterklasse), średni (Mittelklasse) i wyższy (Oberklasse). 
Językiem wykładowym był wtedy język niemiecki. Nauka 
trwała 8 lat i obejmowała dzieci od 6 do 14 roku życia. 
Przedmiotami nauczania były: religia, czytanie, gramatyka, 
j. niemiecki, kaligrafia, wypracowanie, ortografia, rachunki, 
geometria, historia, geografia, a także śpiew, rysunki, 
gimnastyka, roboty ręczne i sadownictwo. Uczniowie 
boruszowickiej szkoły często brali udział w zawodach 
sportowych szkolnych i międzyszkolnych, które 
niejednokrotnie kończyły się dla nich zwycięstwem. Szkoła 
była także miejscem praktyk dla nauczycieli.  

Po włączeniu tej części Górnego Śląska do Polski, co 
nastąpiło 15 czerwca 1922 roku, w życiu boruszowickiej 
szkoły rozpoczął się nowy rozdział. Szkolnictwo zajmowało 
wtedy wśród zagadnień narodowych i ogólnopolskich 
jedno z pierwszych miejsc. Na pierwszy plan wysunęła się 
sprawa braku nauczycieli i ustroju szkolnictwa. 3 września 
1922 po raz pierwszy w historii miejscowości Boruszowice, 
rozpoczęła działalność polska  szkoła publiczna. Jej 
organizatorem i pierwszym nauczycielem był Franciszek 
Matysek. Kilka lat później, w 1925 roku uruchomiono trzy 
kursy szkolne dla dorosłych, obejmowały one nauczanie 
języka polskiego i historii. Były również prowadzone 
pogadanki krajoznawcze. Uczestniczyło w nich wówczas 
88 osób. W boruszowickiej szkole działała także 
organizacja harcerska. Pierwsza drużyna powstała w 1934 
roku i otrzymała imię  Zawiszy Czarnego. Była ona 
inicjatorem wielu lokalnych uroczystości, imprez  
i capstrzyków. Z biegiem lat budynek szkolny okazał się za 
ciasny i postanowiono wybudować nową szkołę. 

9 listopada 1933 roku do Boruszowic zjechała komisja, 
która stwierdziła, że obecny budynek szkoły nie nadaje się 
do rozbudowy i postanowiono, że zostanie wybudowana 
nowa szkoła. Jednak do roku 1939 nic w tej sprawie się nie 
zmieniło. Nastały czasy okupacji. Szkoła realizowała wtedy 
program III Rzeszy. Z zapisów w kronice szkolnej wynika, 
ze życie szkolne było wtedy w dużym stopniu ograniczone. 
Po wyparciu przez Rosjan Niemców z tych terenów, 
rozpoczął się nowy rozdział w historii Ziemi Śląskiej, w tym 
również niewielkiej wioski Boruszowice.  

Kolejną ważną datą dla mieszkańców był 6 marzec 1945 
roku, kiedy to do  Boruszowic przybył Czesław Gogol 
z zadaniem zorganizowania szkoły. I tak uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego 1944/1945 miało miejsce 
13 marca 1945. Była to już polska szkoła. Usunięto z niej 
wszystkie ślady pochodzenia niemieckiego, zlikwidowano 
również bibliotekę szkolną. W celu utworzenia nowej, 
polskiej biblioteki zwrócono się do mieszkańców z prośbą 
o udostępnienie książek. W salach lekcyjnych zawieszono 
krzyże, wcześniej usunięte przez hitlerowskich 
pedagogów. W życiu szkoły zaszły zasadnicze zmiany. Ich  
pierwszym zwiastunem były uroczyste obchody  1-go 
maja, nieznane wcześniej. Rok szkolny w tamtym okresie 
podobnie jak i obecnie, zaczynał się i kończył mszą świętą. 
1 listopada 1948 roku dokonano komasacji szkół 
w Hanusku i Boruszowicach. W wyniku tego połączenia 
szkoła mogła realizować program przeznaczony dla szkół 
ogólnokształcących stopnia podstawowego. Kolejne 
widoczne zmiany w życiu szkoły miały miejsce 
w latach 1960-1961. Wtedy to na szeroką skalę zaczęto 
szkolić nauczycieli w zakresie laicyzowania  szkoły. Był to 
czas usunięcia ze szkoły lekcji religii. Dokonano tego na 
mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej, podjętej 
bez wiedzy i zgody rodziców uczniów.  

Dziś szkoła  podstawowa w Boruszowicach działa bardzo 
sprawnie i ciągle się rozwija. Od 2006 roku szkoła nosi 
nazwę Jana Pawła II. Będąc w tej okolicy, warto wstąpić 
do środka i zajrzeć do Izby Regionalnej. Powstała 29 
października 2000 roku z inicjatywy pani Elwiry Ecler –
żony pana Andrzeja. Pierwszą siedziba był budynek 
dawnej szkoły boruszowickiej. Od 17 czerwca 2010 Izba 
znajduje się w obecnej szkole pod patronatem Jana Pawła 
II i można ją zwiedzać po uprzednim umówieniu się 
w sekretariacie szkoły. – Pierwsze ekspozycje pochodziły 
z naszych rodzinnych zbiorów, następne podarowali 
mieszkańcy Boruszowic i Hanuska – mówi pan Andrzej 
i dodaje, że dzięki życzliwości mieszkańców udało się 
zagospodarować wiele przedmiotów, artykułów i dzieł 
naukowych poświęconych Boruszowicom i innym 
miejscowościom gminnym.  

Co można zobaczyć w Izbie Regionalnej? – Ekspozycje 
zawierają przedmioty i dokumenty historyczne najbliższej 
okolicy. Można tutaj zobaczyć fotografie przedstawiające 
nieistniejące już chałupy z XIX wieku. 
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Wystawa zbiorów dotyczy właściwie wszystkich dziedzin 
życia dawnych mieszkańców Boruszowic. Duża część 
ekspozycji jest poświęcona życiu śląskiej rodziny, można 
podziwiać wystrój wnętrza chałupy średnio zamożnej 
rodziny żyjącej na przełomie XIX i XX wieku. Można 
zobaczyć z bliska sprzęty gospodarstwa domowego 
używane w tamtych czasach na Śląsku. Część ekspozycji 
dotyczy szkolnictwa. Jest tutaj wystawa sprzętów 
szkolnych, świadectw i fotografii. Zainteresowani znajdą 
tutaj dokumenty budowy osiedla fabrycznego oraz inne 
ciekawostki związane z fabryką papieru. Wystawa zawiera 
również eksponaty dotyczące życia parafialnego – mówi 
pan Andrzej.  

W  Izbie Regionalnej można także zapoznać się z krótką 
historią parafii, poznać nazwiska jej rezydentów, 
proboszczów i księży pochodzący z Boruszowic. Można 
także zobaczyć jak wyglądały oryginalne ornaty, kadzidło  
i dzwonki, z początku istnienia parafii i wiele innych 
ciekawostek. Jest to małe wiejskie muzeum. Jedyne  
w swoim rodzaju. To tutaj można z bliska obejrzeć,  
a nawet dotknąć kawałka  historii Boruszowic. To miejsce 
warte odwiedzenia przez dzieci, które często po raz 
pierwszy mają okazję zobaczyć jak wyglądało kiedyś życie 
mieszkańców Śląska. Izbę Regionalną odwiedzają 
wycieczki szkolne i przedszkolne, nie tylko z placówek 
gminy Tworóg, ale także z Tarnowskich Gór, Miasteczka 
Śląskiego, Bytomia. Uczniowie miejscowej podstawówki 
mają tutaj lekcje „Dziedzictwa kulturowego w regionie” – 
dodatkowego przedmiotu nauczania. Do muzeum 
zaglądają też osoby prywatne, nawet z zagranicy, przy 
okazji odwiedzin swoich krewnych. Dla osób dorosłych, 
jest to często „krótka podróż do wspomnień z dzieciństwa”. 
Małe wiejskie muzeum w Boruszowicach to także 
wspaniałe miejsce, które można obejrzeć przy okazji 
wycieczki po okolicznych lasach.  

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca,  
a w następnym numerze „TWG Kuriera” postaramy się 
przybliżyć nieco historię  boruszowickiej parafii. 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

Trzy kajaki zakupiono jesienią ubiegłego roku dzięki 
wsparciu Teresy Chęcińskiej, pełnomocnika wójta gminy 
ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. W tym roku 
sołectwo dostało 6 kapoków ratunkowych. 

 Kajakowa akcja spotkała się z entuzjazmem 
mieszkańców. Jak zapewnia sołtys, Stefan Paś, chętnych 
było bardzo wielu i wszyscy bawili się rewelacyjnie. Nad 
bezpieczeństwem pływających czuwali strażacy. 

KAJAKOWA AKCJA 

Tego lata mieszkańcy Połomii nie mieli prawa się nudzić.
Do ich dyspozycji  na stawach połomskich znalazło się 
kilak kajaków i łódka. O wakacyjną rozrywkę zadbał sołtys, 
rada sołecka i miejscowa Ochotnicza Straż Pożarna.   

Foto.  Kajaki okazały się niemałą atrakcją. Dzieci, młodzież a nawet 
dorośli chętnie odwiedzali miejscowe stawy. 

ZAJĘCIA W  
GMINNYM OŚRODKU KULTURY  

W TWOROGU 

Po wakacyjnej przerwie Gminny Ośrodek Kultury wraca  
z szeregiem propozycji dla dzieci i młodzieży: 

kółko taneczne 
 poniedziałek i czwartek, godz. 17 

nauka gry na instrumentach 
środa, godz. 14 

kółko plastyczne 
wtorek, godz. 17 

aerobik 
wtorek i czwartek, godz. 19 

Więcej informacji w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu lub pod nr tel. 32 285 74 92. 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Foto.  Izba Regionalna to skarbnica pamiątek. Znajdziemy  tam 
przedmioty i dokumenty historyczne związane z naszą okolicą.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
WAKACJE Z GOK! 

W tym roku na uczestników „Akcji lato” organizowanej 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu czekało sporo 
atrakcji. Dzieci bawiły się m.in. na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” w Brynku, w parku linowym 
w Wilkowicach, odwiedziły ZOO w Opolu, Multikino  
w Zabrzu, Chorzowskie Centrum Kultury, Wesołe 
Miasteczko w Lublińcu i Kopalnię Zabytkową  
w Tarnowskich Górach.   

Sporo radości dostarczyła dzieciom wizyta w Ośrodku 
Jeździecko-Hodowlanym „Konie w Brynku”. Dzieci poznały 
zwyczaje i sposób życia koni i co najważniejsze – miały 
okazję wykorzystać zdobytą wiedzę. Pod czujnym okiem 
instruktorów mogły głaskać, tulić, czesać konie, a potem 
również dosiąść je. Przewodnikiem po świecie koni była 
Beata Ślązak. Półkolonie trwały od 1 do 12 lipca. Wzięło  
w nich udział 45 dzieci  z terenu gminy.   

PIELGRZYMKOWYM SZLAKIEM 

„Będę tańczył przed twym tronem i oddam Tobie 
chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna 
ściana, największa nawet tama już nic nie zatrzyma 
mnie” – to słowa piosenki, które towarzyszyły 
pielgrzymom każdego dnia w drodze na Jasną Górę.  

W tym roku już po raz 367 pątnicy ze Śląska 
pielgrzymowali do Częstochowy. Tegoroczna pielgrzymka 
odbyła się w dniach od 15 do 17 sierpnia,  pod hasłem 
„Być solą ziemi”. Już od 21 lat nosi ona nazwę Diecezjalnej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. W tym roku 
w pielgrzymce szło prawie 1,7 tys. pątników, którzy 
pokonali około 100 km w 3 dni. Jak co roku w grupie 
Fioletowej 1, pielgrzymowali mieszkańcy naszej gminy.  

Foto. Nie wystraszył ich upał ani odległość. Pielgrzymi po raz kolejny  
dali radę! 

Foto. „Konie w Brynku”, czyli dobra zabawa, ognisko i pieczenie 
kiełbasek, a przede wszystkim niezapomniany kontakt z końmi. 

Tegoroczne pielgrzymowanie nie należało do łatwych, 
szczególnie ostatni etap z Boronowa do Częstochowy. 
Z nieba lał się żar, a kilometrów do pokonania było sporo. 
Zdaniem większości pielgrzymów był to najtrudniejszy 
odcinek drogi. Po trudach pielgrzymowania, pątnicy dotarli 
na Jasną Górę około godziny 14.00, by o 15.00 
uczestniczyć w uroczystej mszy św. pod przewodnictwem 
biskupa Jana Kopca. Dla pątników pielgrzymka jest 
szczególnym czasem przeżywania jedności z Kościołem, 
aktem wiary i świadectwem miłości. 

HISTORIA PIELGRZYMOWANIA 
DO CZĘSTOCHOWY 

Pielgrzymki do Częstochowy szły między innymi od 
Pyskowic przez Połomię starą drogą do Tworoga. Na 
mapie z XVIII wieku jest ona oznaczona jako Via 
Pasqvicensis. W Tworogu przechodziły koło uroczyska 
zwanego Zapadliskiem (obecnie ulica Polna).  
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Dalej pielgrzymi szli do kaplicy Matki Boskiej 
Częstochowskiej przy obecnej ulicy Młyńskiej, która 
zapewne została postawiona na tę okoliczność. 

Po krótkim odpoczynku ruszali w kierunku Potępy.  
W Kotach w chleb zaopatrywał ich mistrz piekarski 
Salamon Cohn. Istnieje zapis mówiący o inwentarzu 
kaplicy „Bożego Grobu”, który podaje m.in., że znajduje się 
tam mała skarbonka, do której składali ofiary pielgrzymi 
udający się do Częstochowy. 

Dalej pielgrzymki przechodziły przez Żyłkę do Lublińca.  
W księdze zgonów parafii Tworóg 4 września 1761 roku 
zostało zapisane: „Podczas powrotu z pielgrzymki z Claro-
Monte (Jasnej Góry) Antoni Roessel, syn browarnika 
Jozefa z Tworoga, nagle zaniemógł i zmarł w Żyłce”. 
Został pochowany w Tworogu blisko przedsionka kościoła. 
Niełatwe były pielgrzymki w tych czasach do Częstochowy, 
trzeba było przekroczyć granicę państwa w Herbach. 
Granicą była rzeka Liswarta.  

O tym, że takie pielgrzymki były urządzane wspomina 
ksiądz Hoscheck w swojej kronice: „W Niedzielę Zesłania 
Ducha Świętego ranne odprawia się w Kotach nieszpory 
zaś w Tworogu. Niewielu ludzi jednak przychodzi tego dnia 
z powodu pielgrzymek, które zwykło się urządzać do 
Częstochowy i na Gorę św. Anny”. Według najstarszego 
wspomnianego wyżej zapisu w księdze zgonów, 
pielgrzymki w Tworogu na Jasną Gorę mają ponad 250 lat. 

Żródło: „DwaRogi”, Fryderyk Zgodzaj 

 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Zasada 8. Zachowaj umiar w spożyciu cukru i słodyczy 

Chodzi tu o cukier, którego chemiczna nazwa brzmi 
sacharoza i kupujemy go w sklepie spożywczym 
wykorzystując do słodzenia. Niewielka jego ilość 
w pożywieniu jest pożądana, ponieważ dostarcza energii, 
jednak jak zwykle co za dużo to nie zdrowo. Nadmiar cukru 
jest dla organizmu źródłem „pustych” kalorii to znaczy nie 
wzbogaca człowieka w żadne składniki odżywcze 
niezbędne do życia a jedynie dostarcza kalorii. Produkty 
zawierające dużo sacharozy, czyli słodycze i napoje 
kolorowe zalicza się do produktów dostarczających 
„pustych” kalorii. Mówiąc wprost, nasz organizm nie 
potrzebuje ich do życia w ogóle. Najlepiej dla nas byłoby 
gdybyśmy całkowicie zrezygnowali z sacharozy. Jest to 
jednak bardzo trudne a dla niektórych wręcz niemożliwe. 
Czym grozi nadmiar jedzenia takiego cukru? Właściwie 
wszyscy już chyba wiedzą, ze otyłość i próchnica zębów 
u dzieci to negatywne skutki spożywania słodkości. To 
jednak nie wszystko, lista jest znacznie dłuższa i co jakiś 
czas naukowcy dopisują do niej kolejne pozycje. Przytoczę 
parę przykładów negatywnego wpływu nadmiaru 
spożywania cukru:  

• wzmożona aktywność przechodząca 
w nadpobudliwość, a nawet agresję u dzieci 

• podnoszenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów 
we krwi 

• obniżenie odporności na infekcję (skutek 
niedoborów pokarmowych) 

• może powodować nadkwasotę i pogłębiać chorobę 
wrzodową 

• może przyspieszać starzenie się organizmu (!) 
• może spowodować cukrzycę. 

Mimo tych poważnych zagrożeń dla zdrowia jestem 
przeciwniczką całkowitego  wyeliminowania cukru z diety 
u osób zdrowych. Trzeba tylko zachować zdrowy rozsądek 
w ich spożywaniu i nie powinno być problemów. 

Najlepiej całkowicie przestać pić słodkie napoje (nie tylko 
ze względu na cukier, ale o tym już pisałam), ograniczyć 
słodzenie kawy i herbaty do minimum, a najlepiej przestać 
słodzić, nie zastępować posiłków głównych słodyczami. 
Jeżeli spełnimy te wymagania to wówczas możemy 
sięgnąć w chwili kiedy mamy ochotę (jednak nie częściej 
niż raz dziennie) lub kiedy jest okazja po coś słodkiego. 

Zasada 9. Ograniczaj spożycie soli 

Chemiczna nazwa soli kuchennej to chlorek sodu. Sód jest 
niezbędny naszemu organizmowi  m.in. do regulacji 
gospodarki wodnej, utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia 
w komórkach ciała oraz regulacji równowagi kwasowo-
zasadowej. Sód jako pierwiastek występuje w różnych 
produktach roślinnych i zwierzęcych, ale dla człowieka 
głównym jego źródłem jest sól kuchenna. Sód spożywany 
w nadmiarze oczywiście bardzo szkodzi.  

Wśród chorób wywołanych jego nadmiarem wymienia się: 
nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, zawał serca, 
osteoporozę, raka żołądka. Dzienna bezpieczna ilość soli 
wg Światowej Organizacji Zdrowia to  ok. 5 g ( 1 płaska 
łyżeczka) co stanowi 2000 mg sodu. 

JUŻ W SPRZEDAŻY! 

„DWAROGI” 

FRYDERYKA 
ZGODZAJA  

DRUGIE WYDANIE POPRAWIONE  

KSIĄŻKĘ MOŻNA NABYĆ  
W GMINNEJ BIBLIOTECE  PUBLICZNEJ  

W TWOROGU ORAZ W FILIACH BIBLIOTEKI W 
WOJSCE I BORUSZOWICACH 

CENA: 15 ZŁ 

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ. IX 

Po wakacyjnej przerwie zapraszam do przeczytania 
artykułu, w którym scharakteryzuję kolejne zasady 
zdrowego odżywiania, dotyczące cukru i soli. 
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Tunel wykonany był z czerwonej cegły, rozszerzał się ku 
górze, a zwieńczony był sklepieniem łukowym. Ruiny 
zobaczył jeszcze tylko raz, już jako dorosły człowiek 
pracujący w Urzędzie Gminy. Stało się to przy okazji 
budowy kanalizacji sanitarnej. Tunel biegł mniej więcej od 
sali posiedzeń, przez dzisiejszy plac zabaw, prosto do 
gorzelni.  

Z kolei w miejscu, gdzie do sierpnia tego roku działał sklep 
spożywczy, istniała niegdyś gospoda. Od końca XIX w. 
aż do wojny prowadziła ją rodzina Podeschwig. Teraz 
restaurację prowadzi Państwo Cieśla. „Zamkową” otwarli 
dwa lata temu. Od tamtej pory organizują imprezy 
okolicznościowe (urodziny, komunie, wesela itp.). 
W restauracji można też kupić zestawy obiadowe oraz 
domowe wyroby garmażeryjne takie jak krokiety, bigos, 
czy gołąbki.  

Wyroby są sprzedawane od wtorku do piątku 
w godz. od 11 do 16.  

W sprawie organizacji spotkań okolicznościowych
takich jak urodziny czy wesela można dzwonić pod
nr telefonu 32 284 60 27.   

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Te 5 g to sól pochodząca z produktów spożywczych (ok. 
40%) oraz ta, którą dosalamy potrawy (ok. 60%). Szacuje 
się, że przeciętny Polak zjada aż 3 razy więcej! Gdzie jest 
najwięcej soli? Sery żółte, wędliny ryby wędzone, gotowe 
dania w proszku no i oczywiście chipsy to produkty będące 
bogatym źródłem soli. Wg Instytutu Żywności i Żywienia, 
aby ograniczyć ilość soli w diecie należy: 
stopniowo zmniejszać ilość soli w diecie (podobnie jest ze 
słodzeniem, zarówno do mniej słonego jak i mniej 
słodkiego smaku łatwo się przyzwyczaić)  
starać się jak najmniej solić potrawy podczas ich 
przygotowywania a sól dodawać pod koniec gotowania 
część soli można zastąpić ziołami świeżymi lub suszonymi 
usunąć solniczkę ze stołu (żeby nie kusiło)  
używać jak najmniej przetworzonych produktów. 
unikać produktów gotowych o wyraźnie słonym smaku. 
 

mgr inż. Elżbieta Zawartka 
technolog żywności i żywienia człowieka 

na podstawie www.izz.waw.pl 
 

HISTORIA „ZAMKOWEJ” 
NIEJEDNO MA IMIĘ 

Przez centrum Tworoga biegnie ulica Zamkowa. Przy 
niej stoi przebudowany w 1802 r. zamek. Bogata 
historia miejscowości w ogromnej części jest związana 
z tym miejscem. Tym razem chcemy napisać kilka słów 
o jednym z budynków folwarcznych zamku – dawnej 
gorzelni. Budynek używany jest do dzisiaj. Niedawno 
otwarto w nim restaurację o znajomo brzmiącej nazwie 
„Zamkowa”.  

– Restauracja „Zamkowa” znajduje się w Tworogu,  
w przyziemiu budynku przy ul. Zamkowej 18. Chociaż jest 
restauracją nową, mieści się w pomieszczeniach 
przepełnionych klimatem historii, pełnych dyskretnego 
uroku starego Tworoga. Kiedyś wytwarzano w nich trunki – 
znajdowała się tu gorzelnia. Służyły także do 
przechowywania lodu i wina. Przez lata jednak były one 
nieużytkiem. Zauroczeni niepowtarzalnym klimatem tych 
wnętrz, postanowiliśmy przywrócić je do życia. Dlatego też 
powstała restauracja „Zamkowa”, do której Państwa 
serdecznie zapraszamy – taką informację znajdujemy na 
stronie internetowej restauracji: 

www.zamkowa-tworog.pl 

Budynek, w którym znajduje się restauracja praktycznie od 
zawsze był związany z branżą gastronomiczną. Powstał 
pod koniec XVIII w. Początkowo produkowano tam wódkę 
na potrzeby pańskie. Wspomina o nim ksiądz Hoscheck  
w kronice parafialnej w 1795 r. Zgodnie z jego relacją,  
w chwili gdy spisywał notatkę, w tym miejscu znajdowała 
się gorzelnia.  

Była połączona z zamkiem podziemnym tunelem. Fryderyk 
Zgodzaj, pasjonat lokalnej historii wspomina, że kiedy był 
małym, niespełna dziesięcioletnim chłopcem, odkryto 
pozostałości tunelu. Wraz z kolegami wstawili  
w odkopaną dziurę drabinę i zeszli do wnętrza. 

Foto. Restauracja znajduje się przy ul. Zamkowej. Według najstarszych 
odnalezionych zapisów droga nazywała się dawniej Dorfstrasse. Na 

mapie z 1903 r. jest oznaczona jako Kochentiner Shausse  
(z francuskiego), później – Schlosstrasse. Po wojnie, tłumacząc 

dosłownie, nazwano ją Zamkową. Po niedługim czasie przemianowano ją 
na 3 Maja. Uchwałą Rady Gminy z 14 marca 1996 r. przywrócono 

najdłużej używaną nazwę. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
TWOROŻANIE NA WESELU 
LANDSHUCKIM 

W tym roku przedstawiciele naszej gminy zostali 
zaproszeni przez burmistrza Thomasa Hubera oraz 
przewodniczącego Stowarzyszenia Partnerskiego 
Herberta Molitora w progi gminy partnerskiej 
Kumhausen. Zaproszenie zostało złożone już zeszłego 
roku podczas wizyty naszych przyjaciół w czasie 
dożynek w Wojsce. Przypomnijmy, że goście wzięli 
wówczas również udział w gali Izby Przemysłowo 
Handlowej w Brynku.  

Latem delegacja z Tworoga pojechała odwiedzić naszych 
partnerów. Miała też okazję uczestniczyć  
w niezwykłym wydarzeniu zwanym Wesele Landshuckie. 
Jest to uroczystość upamiętniająca zaślubiny księcia 
bawarskiego Jerzego Bogatego z córką polskiego króla 
Kazimierza IV Jagiellończyka Jadwigą Jagiellonką, które 
miało miejsce w 1475 roku. Na tę pamiątkę przez ulicę 
Landshutu przechodzi barwny pochód około 2000 ludzi 
ubranych w średniowieczne stroje. Towarzyszą temu także 
pokazy rycerskie i różne inne atrakcje jak na przykład 
obejrzenie średniowiecznej wioski, czy możliwość 
strzelenia z kuszy. 

13. lipca wyjechaliśmy w podróż skoro świt, by na 16:00 
przybyć do Kumhausen. Na miejscu byliśmy już 
oczekiwani. Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego 
przywitania w ratuszu i kieliszka szampana wraz  
z przekąskami. Po zakwaterowaniu u zaprzyjaźnionych 
rodzin wybraliśmy się na kolację w miejscowości 
Hachelstuhl. W trakcie kolacji wysłuchaliśmy opowiadania  
o tym historycznym wydarzeniu. Po sutym posiłku 
otrzymaliśmy bilety na pokazy rycerskie związane  
z obchodami Wesela Landshuckiego. W wieczornej 
scenerii magicznie wręcz wyglądał podświetlony plac, na 
którym rywalizowali ze sobą landshuccy rycerze. Jedną  
z najbardziej widowiskowych konkurencji były próby 
trafienia lancą konno w podwieszony pierścień, co było nie 
lada sztuką dla jednego rycerza, a co dopiero dla dwóch 
jednocześnie. Tę sztukę także mieliśmy okazję podziwiać. 
Równie interesująco prezentowali się sztukmistrzowie 
obracający w rękach ognistymi miseczkami zawieszonymi 
na sznurkach, co po zmierzchu wyglądało wręcz 
niezwykle. Pełni wrażeń wróciliśmy do naszych kwater. 

Następny dzień rozpoczął się od udziału w mszy świętej 
odprawionej przez proboszcza A. Bleia w kościele pod 
wezwaniem Św. Małgorzaty. Nasi delegaci przybyli ubrani 
w tradycyjnych śląskich strojach. Ksiądz skierował słowa 
powitania specjalnie do naszej delegacji, zaś ewangelię  
w języku polskim odczytał wójt Gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź. Następnie wybraliśmy się do centrum Landshutu, 
gdzie usadowiliśmy się przy głównej ulicy. Zostaliśmy tam 
poczęstowani przez państwa Seppa i Ulrike Fleck pyszną 
białą kiełbaską i wyśmienitymi preclami. 

Po poczęstunku zobaczyliśmy barwny pochód 
średniowieczny, w którym maszerowało również rycerstwo 
polskie, zaś centralną postacią była polska księżniczka 
Jadwiga. Przepysznie ugoszczono nas jeszcze ciastem 
i kawą. Po tym mieliśmy okazję przespacerować się po 
mieście i zwiedzić między innymi piękny kościół Św. 
Marcina.  

15. lipca po uroczystym pożegnaniu, pełni wrażeń, 
wróciliśmy do Tworoga. Moc atrakcji i gościnność 
niemieckich przyjaciół będziemy wspominać zapewne 
jeszcze przez długi, długi czas. Nasi bawarscy partnerzy 
zostali zaproszeni do nas w przyszłym roku, po 
zakończeniu prac rewitalizacyjnych tworoskiego zamku.  
 

Alina Łukoszek

„RÓWNOŚĆ I GODNOŚĆ”  
W TWOROGU 

Członkowie Koła Towarzystwa Walki z Kalectwem przy 
gorzowskim oddziale realizują projekt „Równość 
i godność”. Jego celem jest zwrócenie uwagi władz 
administracyjnych wszystkich szczebli na warunki 
życia osób niepełnosprawnych, w tym m.in. na wciąż 
istniejące w budynkach użyteczności publicznej barier 
architektonicznych.  

Pod koniec czerwca uczestnicy projektu wyruszyli w trasę 
dookoła kraju. Pokonali 2,5 tys. km w 42 dni.  Jednym 
z przystanków był Tworóg. Przybyli goście okazali się 
żywym dowodem na to, że mimo trudności przed jakimi 
postawiło ich życie, niepełnosprawność nie  oznacza 
ograniczeń. 

Niepełnosprawni dotarli  do Tworoga 25 lipca. Przed 
Urzędem Gminy powitał ich z-ca wójta Klaudiusz Wieder, 
który zaprosił gości na obiad do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. 

 

Foto. Przedstawiciele gminy Tworóg w tradycyjnych, śląskich strojach.  
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W wyprawie wzięła udział:  wielokrotna mistrzyni Polski  
w konkurencjach rzutowych – Teresa Pruska-Kołodziej 
(niesprawna od urodzenia z rozpoznaniem polio, porusza 
się wyłącznie na wózku inwalidzkim), Wielokrotna 
Medalistka Polski, Europy i Świata w łucznictwie, 
zdobywczyni brązowego medalu na paraolimpiadzie  
w Sidney 2000 – Małgorzata Korzeniowska (niesprawność 
od urodzenia z rozpoznaniem polio, porusza się przy 
pomocy aparatu ortopedycznego i kuli ), były żużlowiec, 
zdobywca  12 medali Drużynowych Mistrzostw Polski oraz 
5 medali Mistrzostw Polski Par Klubowych – Bogusław 
Nowak (w wypadku złamał kręgosłup, od tamtej pory 
porusza się na   wózku inwalidzkim ). Pilotem na tym 
odcinku trasy była Wanda Elżbieta Szumna od lat 
zaangażowana w sprawy osób niepełnosprawnych. 

– Zdajemy sobie sprawę z przeszkód jakie stawia 
codzienność przed niepełnosprawnymi, dlatego  
w przyszłym roku realizując II etap rewitalizacji Urzędu 
Gminy, chcemy stworzyć podjazd dla niepełnosprawnych – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. W urzędzie nie będzie 
windy, ale w razie potrzeby urzędnik zejdzie do osoby 
niepełnosprawnej.  

SOBOTNIE WĘDKOWANIE NAD 
ZALEWEM BRZEŹNICA  

13 lipca w sobotnie popołudnie na zbiorniku wodnym 
Brzeźnica, odbyły się Zawody o Puchar Wójta Gminy 
Tworóg – Eugeniusza Gwoździa.  

 Organizatorem tegorocznych zawodów wędkarskich było 
koło PZW 116 działające przy Nadleśnictwie Brynek. 
Zawody rozpoczęły się około godziny 13.00 przywitaniem 
gości. Następnie miało miejsce losowanie stanowisk. Po 
przygotowaniach, około godziny 15.00, rozpoczęła się 
wędkarska rywalizacja. Po kilkugodzinnej walce z wędką 
nastąpiło ogłoszenie wyników. Jury przyznało następujące 
miejsca: I miejsce w zawodach o Puchar Wójta Gminy 
Tworóg zdobył Daniel Duda – członek koła PZW 116 
Brynek. Zdobywcą II miejsca był Gerard Plewnia – prezes 
koła w Strzybnicy. Na miejscu III znalazł się Leszek Pytlik. 

Zakończenie zawodów z uroczystym rozdaniem nagród 
i dyplomów miało miejsce o godzinie 19.00. Na zawodach 
obecne były poszczególne Okręgi: Częstochowa, 
Katowice, Bielsko i Rudziniec, a także przedstawiciel 
gminy Teodor Dramski oraz v-ce starosta Andrzej Elwart.  

NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 

15 sierpnia na zbiorniku wodnym „Brzeźnica” odbyły 
się Zawody Spławikowe o Puchar v-ce Starosty 
Powiatu Tarnogórskiego – Andrzeja Elwarta. Zgłosiło 
się 35 uczestników z 9 kół. Organizatorem zawodów 
było koło wędkarskie nr 116 w Brynku.  

Rywalizację nadzorowali: sędzia główny – Kazimierz 
Witwicki i sędzia liniowy – Stanisław Kulerz. Ocenie 
podlegała waga złowionych ryb. Za każdy gram 
przyznawano 1 punkt.  

 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zdj. Według wicestarosty warto inwestować i promować „Brzeźnicę”,  
a tego typu zawody są dla okolicy dobrą reklamą. Na zdjęciu zdobywca  

I miejsca z Andrzejem Elwartem.  

Wyniki pokazały jednoznacznie, że wieloletnie 
doświadczenie ma w tym sporcie ogromne znaczenie. 
Starsi koledzy wyraźnie wyprzedzili początkujących. 
Bezdyskusyjnie najlepszym okazał się Sławomir 
Wiktorowicz z koła wędkarskiego w Krupskim Młynie, który 
zdobył 3980 pkt. II miejsce zajął Artur Duda z koła 116 w 
Brynku (2880 pkt), a III – Jan Mikołajczyk z koła 4 Brzeziny 
Śląskie z wynikiem 2200 pkt. Zwycięzcy otrzymali z rąk v-
ce starosty tarnogórskiego puchary, medale i gratulacje. 
Dla wszystkich uczestników przygotowano nagrody. Nie 
zabrakło niespodzianki dla zdobywcy ostatniego miejsca, 
dla którego Andrzej Elwart miał w zanadrzu mini puchar na 
otarcie łez w kształcie złotej rybki.  
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JESTEŚ ŚWIADKIEM 
PRZEMOCY? POWIEDZ O TYM! 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie Wójt Gminy Tworóg 
zarządzeniem nr 326/278/2011 z dnia 6 października 
2011 r. powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Tworóg.  

Gminny Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów  
z różnych dziedzin łączących swoją wiedzę, umiejętności 
oraz możliwości wynikające z instytucji, którą reprezentują, 
podejmująca skoordynowane działania na rzecz 
przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie Gminy 
Tworóg. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: 
Komisariatu Policji w Tworogu; Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Tworogu; Gminnej Komisji  
ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Tworogu; 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Tworogu; Caritas Parafii Tworóg; Kuratorów sądowych 
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach; szkół  
i przedszkoli z terenu gminy. 

Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, zgłoś to jednemu  
z przedstawicieli instytucji wymienionych powyżej. Możesz 
od nich żądać wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”. Jej 
wszczęcie powoduje powołanie przez przewodniczącego 
zespołu interdyscyplinarnego grupy roboczej, która będzie 
się zajmowała problematyką przemocy w Twojej rodzinie. 
W czasie posiedzeń grupy roboczej przeprowadzona jest 
rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy. Członkowie grupy 
roboczej diagnozują  problemy w danej rodzinie oraz 
opracowują indywidualny plan działania pomocowego 
zawierającego podział zadań na poszczególnych członków 
grupy, ofiarę oraz sprawcę przemocy.  Plan ten podlega 
weryfikacji w zależności od zachodzących w rodzinie 
zmian. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez 
członków grupy roboczej. Jeżeli osoba stosująca przemoc 
nadużywa alkoholu członkowie zespołu kierują sprawę do 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Jeśli członkowie grupy roboczej powezmą 
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa ściganego  
z urzędu z użyciem przemocy w rodzinie zgodnie z art. 12 
Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, zawiadamiają o tym 
Policję lub Prokuraturę. Jeśli jesteś świadkiem przemocy  
w rodzinie, pamiętaj, że świadek przemocy to bardzo 
ważna osoba! Ważna, bo często jedyna, która może 
pomóc przerwać przemoc. Nie zwlekaj, powiadom o swojej 
wiedzy, bądź podejrzeniach jedną z instytucji wchodzących 
w skład Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  
w Gminie Tworóg. 

Placówki świadczące pomoc dla ofiar przemocy  
w rodzinie: 

– Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (Tarnowskie 
Góry ul. Sienkiewicza 16, pokój 104, tel. 32/381-84-73, 
pomocy w punkcie udzielają psycholog i prawnik. Pomoc 
udzielana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
16:00 do 19:00) 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu
(ul. Zamkowa 16, pokój nr 15, tel. 32/285-74-14 wew. 35. 
Pomoc w sprawach socjalnych, bytowych, możliwość 
bezpłatnego skorzystania z porad prawnych). Przy 
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tworogu działa 
Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie. 

– Komisariat Policji w Tworogu (ul. Zamkowa 16, 
tel. 32/393-53-08) 

– Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych działająca przy Urzędzie Gminy 
w Tworogu (Pomoc w skierowaniu sprawcy przemocy na 
leczenie odwykowe oraz uzyskanie innej pomocy 
związanej z problemem uzależnienia od alkoholu. 
Bezpłatna pomoc psychologiczna oraz prawna dla 
mieszkańców Gminy Tworóg) 

– Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki 
i Pomocy Psychologicznej TOTU (Tarnowskie góry, 
ul. Karłuszowiec 11, tel. 32/769-00-01, 32/383-15-30. 
Profesjonalna pomoc osobom z problemem alkoholowym, 
uzależnionym i ich rodzinom. Przy ośrodku działa punkt 
konsultacyjny oraz istnieje możliwość skorzystania 
z bezpłatnej pomocy prawnej. Czynne we wtorek od 16:00 
do 20:00)  

– Poradnia Specjalistyczna uzależnienia 
i współuzależnienia od alkoholu (Tarnowskie Góry, 
ul. Piłsudzkiego 16, tel. 32/285-28-64, 32/285-28-64, 
czynna od poniedziałku do czwartku od 7:00 do 21:00,  
piątek od 7:00 do 15:00)  

– Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach 
(Tarnowskie Góry, ul. Kościuszki 6-8, tel.: 32/768-22-55) 

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” (Tel.: 801 12 00 02 –
płatny pierwszy impuls, czynny: poniedziałek-piątek: 10:00 
– 22:00, niedziele i święta od 8:00 do 16:00) 

LISTA UCZNIÓW, KTÓRYM  
ZOSTAŁO PRZYZNANE  
STYPENDIUM  
WÓJTA GMINY TWORÓG 

W lipcu wójt Gminy Tworóg przyznał stypendia dla 
najbardziej uzdolnionych uczniów. Stypendia 
przyznaje się za wyniki w nauce oraz szczególne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki lub sportu. W tym roku 
wpłynęło 25 podań.  

Osoby spełniające wszystkie kryteria określone w uchwale 
Rady Gminy z 16 lipca 2013 r., otrzymały stypendia. Po 
raz pierwszy wśród stypendystów znaleźli się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wielowsi. Wszystkim 
serdecznie gratulujemy! 

Na kolejnej stronie podajemy listę wyróżnionych.  
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Szkoła podstawowa – za wyniki w nauce  

1. Szkoła Podstawowa Tworóg: Daria Bal, Alicja Marzec, 
Anna Kamińska 
2. Szkoła Podstawowa Boruszowice: Urszula Golkowska 
3. Szkoła Podstawowa w Wojsce: Nikola Dressler 
4. Szkoła Podstawowa w Wielowsi: Magdalena Ciongwa, 
Helena John 

Szkoła podstawowa – za inne osiągnięcia w zakresie 
sportu lub zajęć artystycznych  

1. Szkoła Podstawowa w Wielowsi: Martyna Iwan,  
Patrycja John 

Gimnazjum – za wyniki w nauce 

1. Gimnazjum w Brynku: Anna Barszcz, Dagmara Gluch 
2. Gimnazjum w Wielowsi: Dominika Gomola, 
 Justyna John 

Gimnazjum – za inne osiągnięcia w zakresie sportu lub 
zajęć artystycznych lub zajęć artystycznych  

1. Gimnazjum w Brynku: Mateusz Krain, Izabela Kmiołek, 
Dominika Pyka, Angelika Pytel, Filip Szeląg, Weronika 
Swoboda, Katarzyna Sowińska, Anna Turek, Anna Ziaja, 
Izabela Zientek  
2. Gimnazjum w Wielowsi: Anna Ciongwa 
 

ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 

Witamy wszystkich uczniów w szkolnych ławkach. Jak co 
roku będziemy informować czytelników o sukcesach 
uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy 
Tworóg. Życzymy więc dzieciom i młodzieży chęci  
do nauki a nauczycielom pomysłów na oryginalne lekcje. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ZAMKOWY LIFTING 

29 lipca zakończono I etap inwestycji „Rewitalizacja 
obiektu Urzędu Gminy wraz z obejściem”. Remont 
rozpoczął się pod koniec marca, a przeprowadziła go 
firma „Dekbud” z Gniezna. Rewitalizację 
przeprowadzono przy współudziale środków unijnych 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt 
brutto inwestycji to 830 063,97 zł. Remont 
przeprowadzono pod nadzorem konserwatora 
zabytków.  

Nic, począwszy od użytych materiałów a kończąc na 
kolorze elewacji, nie było przypadkowe. Każdy krok 
konsultowano z konserwatorem zabytków. Przebieg prac 
przedstawiliśmy w nr 61 „TWG Kuriera”, zainteresowanych 
odsyłamy na naszą stronę internetową 
www.twg-kurier.pl, gdzie znajdziecie archiwalne numery.  

Prace dodatkowe 

Remont nie przebiegał bez niespodzianek. Okazało się, że 
budynek wymaga wykonania kilku dodatkowych prac nie 
przewidzianych w planie. Ich koszty pokryto z budżetu 
gminy. – To był prawdopodobnie ostatni moment na 
remont. Za kilka lat niektóre elementy byłyby już nie do 
uratowania. Nie chcieliśmy pozwolić, żeby pałac podzielił 
los budynków, które trzeba odbudowywać od podstaw 
takich jak np. przedszkole w Kotach – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  Do dodatkowych prac należy zaliczyć 
m.in.  remont drzwi wejściowych głównych i bocznych
(zostały odnowione, pomalowane, wymieniono też 
zniszczone elementy drewniane oraz klamki, zamki). 
Częściowo wymieniono też drewnianą konstrukcję dachu. 
W trakcie prac remontowych okazało się, że konstrukcja 
więźby dachowej jest bardziej zniszczona przez owady niż 
przypuszczano. Należało więc wymienić uszkodzone 
elementy. Odnowiono również balustrady zewnętrzne przy 
wejściach bocznych i na balkonie (wypiaskowano je 
i pomalowano). Ponadto wykonano szpachlowanie ścian 
elewacji, przeniesiono anteny i uporządkowano je.
W całości odbito i wykonano tynk cokołu zdobiony 
elementami sztukaterii. Wszystkie dodatkowe prace 
kosztowały gminę niespełna 230 tys. zł. 

 

Foto. Jedną z dodatkowych prac była renowacja oryginalnej balustrady 
balkonowej.  Z czasów budowy balkonu zachowała się legenda o dziecku, 

które wypadło właśnie z tego balkonu. Na szczęcie nic mu się nie stało. 
Jako wotum dziękczynne naprzeciw zamku ustawiono figury trzech 

świętych. Z czasem przeniesiono je w pobliże kościoła. 

Foto. Dla wielu dzieci wrzesień oznacza rozpoczęcie nauki szkolnej lub 
zmianę szkoły. W tym roku mamy w sumie 137 pierwszoklasistów: 32  

w Szkole Podstawowej w Tworogu, 16 w Szkole Podstawowej  
w Boruszowicach, 15 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce 

 i 74 w Gimnazjum w  Brynku.     



15 

 

Herb 

Na frontonie pałacu, na wysokości ok. 6 m. zawisł herb 
gminy Tworóg wykonany na zlecenie Gminy przez artystę 
plastyka z Bolesławca, Mateusza Grobelnego. Herb jest 
wykonany w technologii mozaiki wypukłej. Okazuje się, że 
wytworzenie herbu nie jest ani łatwe, ani szybkie. To 
wielotygodniowy proces wymagający ogromnej wiedzy  
i cierpliwości. – W pierwszej kolejności herb został 
wyklejony w jednym kawałku i rzeźbiony w formie 
wypukłej. Następnie został pocięty. Ze względu na 
wielkość, kształt i charakter znajdujących się na nim 
symboli niektóre elementy zostały podzielone. W ten 
sposób można uniknąć wykręcenia oraz pękania podczas 
schnięcia i kurczenia materiału – wyjaśnia Mateusz 
Grobelny. Zaznacza, że podczas cięcia materiału należy 
brać pod uwagę wielkość elementu oraz kierunek 
schnięcia. Wcześniej trzeba dobrać masę ceramiczną 
głównie pod kątem jej wytrzymałości na temperaturę. 
Dzięki temu powstała mozaika jest odporna na warunki 
atmosferyczne. – Proces ulepienia herbu wraz z pocięciem 
na mniejsze elementy trwał dwa tygodnie. Elementy 
mozaiki schły kolejne dwa tygodnie. Proces przebiegał 
wolno aby nie dopuścić do powstania mikropęknięć 
obniżających jakość produktu. Po wysuszeniu elementy 
zostały ponumerowane i poddane procesowi wstępnej 
obróbki cieplnej (40 godzin). Następnie zostały oszlifowane 
do odpowiednich rozmiarów – mówi plastyk.  

Baczny obserwator może jednak zapytać dlaczego 
zastosowano inne niż w oryginale kolory? Okazuje się, że 
złożyło się na to kilka czynników. – Wybór szkliw był 
bardzo ważnym momentem. Należało dobrać je tak, aby 
mozaika była jak najwyższej jakości, tj. trwała i odporna na 
warunki atmosferyczne. Jednocześnie kolorystyka powinna 
odpowiadać szlachetności barw stosowanych w ceramice. 
Szukałem kompromisu pomiędzy jakością a estetyką – 
tłumaczy. Decydując się na taką a nie inną kolorystykę, 
artysta wziął również pod uwagę wysokość, na jakiej 
mozaika miała się znaleźć. Jego zdaniem skontrastowanie 
kolorów spowodowało lepszą widoczność, a co za tym 
idzie odczytywanie symboli znajdujących się na herbie.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 

Foto. Dziurawy dach wymagał solidnej naprawy. Na zdjęciu tzw. łapacze 
zlokalizowane na strychu Urzędu Gminy. Na szczęście nie będą już 

potrzebne.  

 

Po doborze szkliw proces trwał jeszcze dwa tygodnie. 
Każdy element trzeba było oszkliwić oraz przygotować do 
ostatecznego utrwalania przez temperaturę. Proces 
wypału przebiegał w temperaturze 1260 stopni Celsjusza 
i trwał 48 godzin. Pozostało złożyć elementy, posklejać, 
pofugować mozaikę i po sześciu tygodniach herb był 
gotowy. Efekt możemy podziwiać mijając budynek Urzędu 
Gminy. Mozaika otrzymała 200-letnią gwarancję. Jej 
kolorystyka współgra z nowymi barwami elewacji.  

Drugi etap rewitalizacji zostanie przeprowadzono 
w przyszłym roku. – Wszyscy z niecierpliwością czekamy 
na efekt końcowy, dlatego chcemy rozpocząć prace
najszybciej jak się da – zapewnia wójt gminy.  

FESTYNÓW CZAS 

20 lipca w Kotach, 27 lipca w Tworogu i 31 sierpnia 
w Połomii. Okazji do spotkań „pod chmurką” było całkiem 
sporo. Powspominajmy więc plenerowe zabawy.  

Festyny zorganizowali sołtysi i rady sołeckie przy 
współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 
Poniżej publikujemy wybrane zdjęcia z zabawy. 

Koty 

Foto. Sporą atrakcją tworoskiego festynu było losowanie nagród. 
Najmłodsi okazali się idealnymi asystentami.  

To oni losowali zwycięzców.  

Foto. Gry i zabawy dla dzieci to obowiązkowy element każdej plenerowej 
imprezy. 

Tworóg 
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Foto. Pogoda i humory dopisały. Mieszkańcy gminy bawili się 
wyśmienicie. 

Połomia 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Jedną z atrakcji dla dorosłych był konkurs z drzewem w roli głównej. 
Pracownicy Nadleśnictw Brynek czuwali nad bezpieczeństwem zabawy,  

a polegała ona na pocięciu drzewa na siedem równym części. Niby 
proste, aleO Na zdjęciu uczestnik konkursu – wójt gminy,  

Eugeniusz Gwóźdź.  

Foto. Na dzieci czekało sporo atrakcji – był quiz z nagrodami, gry 
 i zabawy, jazda konna, dmuchany zamek i oczywiście malowanie twarzy.    

Foto. Dla pasjonatów czworonogów przygotowano pokaz posłuszeństwa 
psów. Dogoterapeutka, Karolina Mrozek służyła dobrą radą, a jej pupil 

chętnie przytulał się do dzieci.   

R          E          K          L          A          M          A 


