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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 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

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 

„Odjazdowy bibliotekarz”, przedszkolaki wśród książek 
i konkurs literacki, czyli tegoroczny  
Tydzień Bibliotek w Gminie Tworóg. 

Więcej na stronie 8 
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– Kwartet niezwykłych 
– „G” jak grunty, „G” jak gender, czyli gorące tematy 
– Klasyfikacja gruntów – zmiany 
– DK11 – remont już niebawem 
– Wielki finał konkursu Banku Spółdzielczego 
POD LUPĄ……………………………………………….str.6 
– Odrodzenie orła 
– Przystanek „Brzeźnica” 
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– Franklin – przyjaciel przedszkolaka 
– Z Siesicką na „ty” 
– Było odjazdowo!  
– Szymon Nitka o sobie 
– Małe damy się stroją 
– Koncert urodzinowy 
– Kobiety potrafią 
– Z okazji Dnia Matki 
– Nie wstydza sie być Ślonzokiem 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Spółka wodna w Połomi 
– Sąsiedzie, wyprowadź się albo zdychaj! 
– Zasłużony strażak 
– Czwórbój lekkoatletyczny w Gminie Tworóg 
– Program regionalny w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
– Bajkowy bal przedszkolaków 
– Z życia tworoskiej podstawówki 
– Rajcowanie przi swaczynie 
– Recepta na niedzielne popołudnie 
– Piknik w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

w czerwcowym wydaniu „TWG Kuriera” królują pikniki, 
festyny i sport…  

Majową sesję Rady Gminy poprzedziła mała uroczystość. 
Po raz pierwszy przyznano stypendia za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia powędrowały do 
czterech młodych i zdolnych chłopaków. Kto został 
wyróżniony? Więcej na ten temat na str. 4.  

Piszemy również o wydarzeniach związanych 
z Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek, który w tym roku 
minął pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. 

Zaglądamy także do Połomi, miejscowości niewielkiej, ale 
bardzo aktywnej. Mieszkańcy sołectwa niedawno 
reaktywowali spółkę wodną i wkrótce sami zajmą się 
melioracją. Z kolei działająca w Połomi Grupa Kobiet 
Aktywnych zorganizowało w maju koncert Doroty
Osińskiej, aktorki, wokalistki, a także finalistki drugiej edycji 
„The Voice of Poland”. O koncercie przeczytacie w dziale 
„Kulturalnie”.  

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 
Teresa Adamczyk, Karolina Gatys, Aleksandra i Marcin Paździor, Hanna Pawełczyk 

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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TWG 

KURIER TABLICA 
DRODZY EMERYCI 

Uchwałą Zarządu Głównego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Nr 77/13/X/2013 z dnia 
23.10.2013 r. należy przyjąć od 1 stycznia 2014 r. 
następujące stawki: 

• składka związkowa – 2,50 zł 
• wpisowe – 3,00 zł 
• legitymacja związkowa – 5,00 zł 
• zaświadczenie na ulgowe przejazdy PKP dla osób 

nie będących członkami Związku – 10 zł  

sekretarz zarządu Oddziału Rejonowego 
Ludmiła Świderska 

przewodniczący zarządu Oddziału Rejonowego 
Krzysztof Sznajder 

ZAMIEŃ „TWG KURIERA”  
NA KUBEK 

Zachowałeś cztery kolejne numery „TWG Kuriera”? Jeżeli 
masz egzemplarz z marca, kwietnia, maja i czerwca tego 
roku zgłoś się do Urzędu Gminy po niespodziankę – kubek 
z logo gminy.  

Liczba upominków jest ograniczona – kubki czekają na 
stu pierwszych czytelników. Będzie można je odebrać  
w Urzędzie Gminy w Tworogu – pokój 114, tel. 32 285 
74 93 wew. 57. Odbiór od 9 czerwca do 30 czerwca  
w godzinach pracy urzędu lub do wyczerpania zapasów. 

INFORMACJA URZĘDU STANU 
CYWILNEGO 

Informujemy, że osoby, które zawarły związek małżeński  
w 1964 r. proszone są o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Tworogu celem zgłoszenia złotych godów na 
rok 2015. Znacząco ułatwi to urzędnikom dotarcie do 
wszystkich jubilatów.  

R        E        K        L        A        M        A 

NIEPUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

"M-DENT"  

 gabinet stomatologiczny 
Magdalena Dramska  
Tworóg ul. Jodłowa 5 

od dnia  
01.07.2014 

będzie świadczyć  
usługi stomatologiczne  

w ramach kontraktu z NFZ. 

O      G      Ł      O      S      Z      E      N      I      E 

RESTAURACJA „HANUSEK” 
ZAPRASZA! 

Wieczór z bluesem 
20 czerwca w restauracji „Hanusek” odbędzie się 
koncert Jana (Kyks) Skrzeka – polskiego muzyka, 
legendy śląskiego bluesa. Zaczynamy o godz. 19. 

Zabawa taneczna 
21 czerwca odbędzie się zabawa taneczna, do której 

zaprasza grupa „K3” o godz. 19 

Obie imprezy planujemy organizować  
w naszym grill-barze na wolnym powietrzu,  
w razie deszczu zapraszamy do restauracji.  

Rezerwacja stolika w cenie 20 zł. 

Szczegóły pod nr tel. 32 384 67 18 lub 739 070 755 

Imprezie towarzyszyć będą pyszne dania z grilla  
oraz dania restauracyjne 

wstęp jest wolny! 

 

PODZIĘKOWANIE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu składa gorące 
podziękowania Panu Adamowi Chmiel i pracownikom 

Zakładu Usług Komunalnych za dotychczasową pomoc 
w organizacji naszych imprez na terenie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Brzeźnica”. 

Grażyna Chmiel  
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
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TWG 

KURIER SESJA 
KWARTET NIEZWYKŁYCH 

Sesję Rady Gminy z 12 maja poprzedziła mała 
uroczystość. Po raz pierwszy bowiem z inicjatywy z-cy 
wójta Klaudiusza Wiedera przyznano stypendia za 
wybitne osiągnięcia sportowe. Wyróżnienia 
powędrowały do czterech młodych i zdolnych 
chłopaków: Bogdana Wandzika, Bartka Opary, Filipa 
Szeląga i Michała Kalety.  

Stypendia dla zdolnych uczniów przyznawano od lat, 
jednak nie dotyczyły one sportowców. Dopiero uchwałą  
nr XXX/275/213 z dnia 25 marca 2013 r. ustalono zasady 
oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne 
osiągnięcia sportowe (nr 60 „TWG Kuriera” – numery 
archiwalne dostępne na stronie internetowej  
www.twg-kurier.pl). Zdecydowano się na ten krok 
uznając, że gmina, choć mała, ma swoje gwiazdy sportu, 
które trzeba zauważać i doceniać. Tegoroczni stypendyści 
mają na koncie godne pozazdroszczenia wysokie wyniki  
w zawodach o ogólnokrajowej randze. Filip Szeląg to 
wyśmienity łucznik, Bogdan Wandzik – nieprzeciętny 
koszykarz, Michał Kaleta nie ma sobie równych w brydżu 
sportowym, a Bartek Opara to wielka nadzieja piłkarstwa.  

„G” JAK GRUNTY, „G” JAK 
GENDER, CZYLI GORĄCE 
TEMATY  

Z porządku sesji z 12 maja wykreślono punkt 
dotyczący zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą 
Tworóg a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Brynek. Temat był 
wielokrotnie poruszany przez radnych na 
posiedzeniach komisji, a wszelkie wątpliwości na 
bieżąco wyjaśniane. Ostatecznie wydano pozytywną 
opinię w tej sprawie i wydawało się, że podjęcie 
uchwały jest formalnością.  A jednak…  

Po raz kolejny odroczono sprawę, tym razem za sprawą
prośby mieszkańców Boruszowic, która wpłynęła do 
Urzędu Gminy 12 maja. – Zwracamy się z prośbą 
o wstrzymanie się z głosowaniem (…) Uważamy, że tereny 
te mogłyby być w przyszłości zagospodarowane przez 
gminę jako zieleń parkowa (…) Mamy obawy dotyczące 
gospodarowania tymi terenami przez organizację, na której 
działalność nie będziemy mieć w przyszłości wpływu –
uzasadniali swoje stanowisko. Pod prośbą podpisały się 
23 osoby. Rada Gminy przychyliła się do niej i temat 
wycofano z porządku obrad, by móc go ponownie 
przedyskutować. Należy jednak przypomnieć, że 
uregulowanie kwestii prawnej wielu działek na terenie 
gminy, to cel naszego samorządu terytorialnego właściwie 
od chwili jego powstania. Rozmowy na ten temat co 
pewien czas ponawiano, jednak nigdy nie zaszły tak 
daleko. Obecnie stoimy przed realną szansą na 
doprowadzenie wieloletnich planów do realizacji.  

W ramach zamiany gmina otrzymałaby parking przy SP 
ZOZ, teren przed Bankiem Spółdzielczym w Tworogu 
i boisko w Połomii. Nadleśnictwo z kolei otrzymałoby
działki nr 488/147, 146, 483/143, 145, 144 w Hanusku, 
które wspólnie mają ok. 10.5302 ha powierzchni. Są to 
głównie tereny leśne. Lasy Państwowe mogą przejąć 
wyłącznie taki grunt, który w planie zagospodarowania 
przestrzennego jest przeznaczony na cele leśne. Jest to 
bowiem organizacja reprezentującą Skarb Państwa 
w zakresie zarządzanego mienia, na które składają się 
lasy oraz grunty związane z gospodarką leśną. Wójt 
gminy, Eugeniusz Gwóźdź już na komisji wspólnej (28.04) 
zaznaczył, że jest przekonany, że tereny podlegające 
zamianie, trafią w dobre ręce.  

Przejęcie działek w Hanusku przez Nadleśnictwo nie 
oznacza, że mieszkańcy nie będą mogli korzystać 
z leśnych zasobów. Przecież wciąż to robimy –
spacerujemy, chodzimy na grzyby, jagody, jeździmy na 
rowerach po okolicznych lasach – mimo, że nie należą one 
do gminy. Lasy Nadleśnictwa Brynek są powszechnie 
dostępne dla mieszkańców, a zabiegi pielęgnacyjne 
dokonane przez pracowników Nadleśnictwa mogą jedynie 
polepszyć stan gruntów.  

– Macie wspaniałych synów. Gratuluję i dziękuję wam, że 
wspieracie ich, pomagacie w treningach i samorealizacji. 
Jestem dumny, że mamy takich sportowców – mówił 
Klaudiusz Wieder zwracając się do rodziców 
uhonorowanych uczniów. Sportowcy otrzymali nagrody 
rzeczowe oraz gratulacje z rąk przewodniczącej Rady 
Gminy Marii Łukoszek, wójta Eugeniusza Gwoździa, jego 
z-cy Klaudiusza Wiedera oraz z-cy przewodniczącej, 
Henryka Chmiela. – Dziękuję wam, że reprezentujecie 
gminę na zewnątrz. To najlepsza promocja naszych 
terenów – przyznał wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Myślę, że 
dla chłopców to rodzaj dopingu. Sport wymaga ogromnego 
wysiłku, ale dla takich sukcesów i wyróżnień warto – 
zapewniał ojciec jednego z nagrodzonych. Z kolei mama 
Michała Kalety zasygnalizowała, że obecni na sali 
sportowcy to przedstawiciele dużo większej grupy młodych 
ludzi, w których tkwi ogromny potencjał. Tuż przed 
wydaniem gazety dowiedzieliśmy się, że Filip Szeląg 
zdobył I miejsce w zawodach łucznictwa polowego I rundy 
Pucharu Polski FIELD 2014. Gratulujemy! 
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 TWG KURIER – SESJA 

Konkurs składał się z kilku etapów organizowanych kolejno 
w SP w Tworogu (29.10.2013 r.), SP w Boruszowicach 
(11.12.2014 r.), SP w Krupskim Młynie (26.02.2014 r.) i SP 
w Wojsce (28.04.2014 r.). Dzieci rywalizowały 
odpowiadając na pytania związane z bankowością, 
rozwiązując działania matematyczne i łamigłówki, 
projektując plakat promujący oszczędzanie i wymyślając 
hasło reklamujące ideę oszczędzania. Równolegle, przez 
wiele miesięcy uczniowie i opiekunowie SKO Szkolnych 
Kas Oszczędnościowych starali się osiągnąć główny cel –
oszczędzić realne pieniądze. – Dziękuję za całoroczną 
pracę, za systematyczne oszczędzanie, za przygotowanie 
uczniów do poszczególnych etapów konkursu oraz za 
obecność na każdym spotkaniu – mówiła podczas finału 
wiceprezes Zarządu, Marlena Ditrich-Wojakowska, która  
nadzorowała przebieg konkursu.  

Jak wyglądała ostateczna punktacja?  

SP w Potępie – 87 pkt 
SP w Wojsce – 82,50 pkt (na zdj. powyżej) 
SP w Tworogu – 70,50 pkt  
SP w Boruszowicach – 67 pkt 
SP w Krupskim Młynie – 59 pkt 

Zwycięzcy otrzymali tablicę interaktywną, a pozostali 
uczestnicy konkursu, w zależności od ilości zdobytych 
punktów, wrócili do swoich szkół z urządzeniem 
wielofunkcyjnym lub radioodtwarzaczem. 

Jak informowaliśmy w poprzednim numerze „TWG Kuriera” 
wyceną działek zajął się rzeczoznawca z licencją 
państwową wyłoniony wspólnie z Nadleśnictwem Brynek. 
Obie strony poniosły koszty wyceny, która jest 
ekwiwalentna wartościowo, nie powierzchniowo.  

Wiele kontrowersji wzbudził też wniosek złożony przez 
mieszkańców Boruszowic i Hanuska dotyczący, jak 
czytamy w piśmie: ideologii gender na terenie naszej 
gminy, która w naszym kraju wkrada się podstępnie do 
szkół i przedszkoli. Omawiano go na wspólnym 
posiedzeniu komisji 28 kwietnia. Przewodnicząca Rady 
Gminy zaznaczyła wówczas, że projekt uchwały nie 
spełnia wymogów formalnych i wystąpiły braki 
merytoryczne w zapisie. Poza tym poinformowała, że 
temat projektu uchwały nie dotyczy zadań, jakie przed 
Gminą stawia ustawa o samorządzie gminnym. Jej 
zdaniem wniosek mieszkańców Boruszowic wpłynął  
z troski o młodsze pokolenie, natomiast niektóre treści 
projektu uchwały są niezrozumiałe, brak jest podstaw 
prawnych, by Rada Gminy zajęła się tematem ideologii 
gender, w związku z tym złożyła oficjalny wniosek, by 
uchwały nie podejmować oraz nie opiniować. Tak też się 
stało i punkt dotyczący tej sprawy został wykreślony  
z porządku majowej sesji.  

KLASYFIKACJA GRUNTÓW – 
ZMIANY 

Informujemy, że w 2013 r. Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach przeprowadziło modernizację 
gruntów i budynków na terenie Gminy Tworóg. W jej 
wyniku zostały zmienione niektóre klasy posiadanych 
gruntów i założone karty budynków. Regulacja klasyfikacji 
gruntów jest przeprowadzana w całym kraju, a realizują ją 
starostwa powiatowe. Celem modernizacji jest prawidłowe 
uporządkowanie nieruchomości gruntów i budynków. Dla 
mieszkańców oznacza to dopłatę lub zmniejszenie kwoty 
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości za 2014 r.  

DK 11 – REMONT JUŻ NIEBAWEM 

W maju tego roku wójt Eugeniusz Gwóźdź odbył rozmowę 
z przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad. Zastępca naczelnika wydziału realizacji, Zenon 
Żemła  potwierdził, że do połowy 2014 r. rozpocznie się 
remont odcinka drogi krajowej przebiegającej przez 
Tworóg.  

WIELKI FINAŁ KONKURSU 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

2 czerwca w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potępie 
odbył się finał konkursu „ W SKO pieniądze zbieramy, 
w konkursie nagrodę dla szkoły wygrywamy”,  
w którym przez cały rok szkolny brały udział szkoły  
z terenu gmin Tworóg i Krupski Młyn. Organizatorzy, 
pracownicy Banku Spółdzielczego w Tworogu, chcieli 
w ten sposób zachęcić dzieci do oszczędzania  
i nauczyć ich dobrych praktyk.  

 

OŚRODEK ZDROWIA  
W TWOROGU INFORMUJE 

Od 2 lipca 2014 r. w Ośrodku Zdrowia  
będzie prowadzone  

PORADNICTWO RODZINNE 

Porad będzie udzielać w środy  
w godz. od 10.00 do 12.00 

Barbara Czuba  
sędzia prawa rodzinnego 

Profesjonalne porady będą udzielane 

BEZPŁATNIE! 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
 ODRODZENIE ORŁA 

W 2015 r. będziemy obchodzić 60-lecie działalności 
Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Koty. Jak 
pamiętamy, ostatnie lata nie były dla niego łaskawe, 
klub przetrwał jednak tymczasowe zawieszenie 
działalności i po ponad roku, jesienią zeszłego roku 
ponownie odżył. Powołano nowy zarząd, który ostro 
zabrał się do pracy. O efektach rozmawiamy  
z prezesem zarządu, Grzegorzem Kaszubą.  

W grudniu na walnym zebraniu członków klubu został 
wybrany nowy zarząd. Ze swojej funkcji zrezygnował 
dotychczasowy prezes – Ryszard Pilarski. Zastąpił go 
Grzegorz Kaszuba; Adam Wandzik pełni funkcję w-ce 
prezesa ds. sportowych; Marek Imach – w-ce prezesa  
ds. infrastruktury; Tomasz Breguła – w-ce prezesa  
ds. finansowych, a Ryszard Królicki – w-ce prezesa  
ds. turystyki. Z kolei Jakub Pilarski został członkiem 
zarządu i koordynatorem ds. kontaktu z zawodnikami,  
a Krzysztof Pilarski – sekretarzem zarządu.  

– Priorytetem stało się dla nas ożywienie działalności 
klubu. Chcielibyśmy, żeby stał się miejscem, w którym 
każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego. Udało nam się 
uruchomić innowacyjną na naszym terenie sekcję nordic 
walkingu, o której w poprzednim numerze „TWG Kuriera” 
opowiadała Krystyna Pilarska. W sierpniu 2013 r. 
utworzono drużynę seniorów, którą zgłoszono do 
rozgrywek już w rundzie jesiennej. Natomiast w kwietniu 
bieżącego roku powstała drużyna trampkarzy rocznika 
2003. Pierwszy mecz, który odbył się w kwietniu okazał się 
prawdziwym rodzinnym świętem. Kibicować przyjechały 
całe rodziny, a dzięki pomysłowości członkiń naszego 
klubu można było usiąść przy ciastku i kawie – opowiada 
Grzegorz Kaszuba. – Bardzo dobrze nam się współpracuje 
– mówi o kolegach z zarządu. Klub dąży do poszerzenia 
oferty, przez którą będzie promować ideę aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Klub jest otwarty dla 
wszystkich, jednak głównym adresatem zajęć sportowych 
są dzieci i młodzież. Niestety, na ten moment, ze względu 
na brak funduszy, rozwój oferty trzeba przełożyć. Poza tym 
istnieją znacznie pilniejsze potrzeby.  

 Nasi zawodnicy własnymi siłami doprowadzili budynek, 
jego obejście i urządzenia do stanu używalności. Udało 
nam się własnymi środkami i pracą wyremontować 
pomieszczenie dla sędziów. Prawdziwą bolączką jest 
jednak ogrzewanie. Niesprawny i przestarzały piec c.o. 
spala tyle gazu, że już teraz dostajemy sygnały z gminy, 
że może zabraknąć środków na ogrzewanie budynku –
wymienia pan Grzegorz.  

W planach na najbliższe lata jest polepszenie murawy na 
głównej płycie oraz wykonanie własnymi siłami i jak 
najmniejszym nakładem środków nowego boiska dla 
trampkarzy, które będzie również spełniało rolę boiska 
treningowego. Choć nie jest łatwo i wciąż wiele jest do 
zrobienia, prezes nie traci pogody ducha. – Są chwile, 
kiedy naprawdę serce cieszy widok „żyjącego” klubu oraz 
zadowolonych dzieci, rodziców i całej społeczności 
lokalnej. Należy mieć nadzieję, że właśnie takich 
momentów będzie jak najwięcej – mówi.  

LKS „Orzeł” Koty zaprasza wszystkich, którzy chcieliby 
zostać członkami klubu do kontaktu. Mile widziani są 
również chętni do gry w piłkę zarówno w drużynie 
seniorów, jak i trampkarzy (rocznik 2003 i młodsi). Na 
treningi trampkarzy uczęszczają również dzieci 6- i 7-
letnie.  Treningi trampkarzy odbywają się w każdy 
poniedziałek o godz. 16.00 i każdą sobotę o godz. 10.30 
na boisku w Kotach. Przed pierwszym przyjazdem prosimy 
o kontakt z trenerem. 

Klub jest w trakcie budowy strony internetowej, ale już dziś 
można na niej znaleźć wiele przydatnych informacji 
(aktualności z życia klubu, terminarze, najnowsze wyniki): 
www.orzelkoty.pl  
 
Kontakt z klubem: 

klub@orzelkoty.pl,  
tel. 519 158 359 (prezes), 798 329 931 (trener)  
lub fax: 32 44 16 271 
  

 – Jak  łatwo można sobie wyobrazić, po tak długiej 
przerwie w działalności, nasz obiekt jest delikatnie mówiąc 
troszkę zaniedbany. Ma już ponad 30 lat i od wielu lat 
niewiele było z nim robione.. 
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– „Brzeźnicę” odwiedzamy od wielu lat. W sezonie bywamy 
tu niemal co tydzień. Zdarza się, że do pracy wyjeżdżamy 
stąd i tutaj wracamy – mówią organizatorzy zlotu na czele 
z prezesem klubu, Januszem Klęczarem. Tak bardzo 
polubili to miejsce, że wybrali je na swoją oficjalną bazę.  
W starostwie powiatowym zarejestrowali się rok temu,  
a w Polskim Związku Motorowym w tym roku. Jak sami 
zaznaczają, starają się promować na zewnątrz naszą 
gminę i Ośrodek Wypoczynkowy. 

 TWG KURIER – POD LUPĄ 

– Wiele osób dzięki nam dowiedziało się o tym miejscu –
mówi z dumą jeden z uczestników zlotu. „Brzeźnica” daje 
im mnóstwo spokoju, zieleni, świeżego powietrza, a oni 
odpłacają się swoim zaangażowaniem w jej rozwój. Starają 
się pomagać, dzielą się swoimi pomysłami na 
zagospodarowanie „Brzeźnicy” i robią wszystko, by to 
miejsce żyło i miało się dobrze. – I o to chodzi – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. – Nie możemy konkurować 
z Zakopanem, ale mamy przecież na terenie gminy piękne 
miejsca, a „Brzeźnica” to świetna propozycja na sobotnio-
niedzielną rekreację. Dla gminy to ogromna szansa na 
zachęcenie osób spoza gminy do przyjazdu. Trzeba z niej 
skorzystać – mówi.   

Prezes Klubu Caravaningowego ma nadzieję, że 
w przyszłości uda się w Brynku zorganizować europejski 
zlot. Tymczasem już zapowiada kolejną imprezę, tym 
razem jesienną. – Będzie wielkie grzybobranie! Rok temu 
zakończyło się wspólnym gotowaniem na ognisku zupy 
grzybowej – zdradza.  

PRZYSTANEK „BRZEŹNICA”    

Nie są mieszkańcami gminy Tworóg, ale pokochali ją 
na tyle, by dziś móc powiedzieć „To mój drugi dom”. 
Członkowie Klubu Caravaningowego „Brzeźnica” 
mieszkają na co dzień w Gliwicach, Zabrzu, 
Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej, 
Świętochłowicach, Bytomiu i Katowicach, ale kiedy 
zaczyna się sezon i zbliża weekend pakują się  
i przyjeżdżają do nas, bo jak twierdzą uwielbiają 
tutejszą ciszę. Pod koniec maja zorganizowali na 
terenie „Brzeźnicy” Ogólnopolski Zlot Caravaningowy. 

Caravaning to nie sposób na weekend, ale na życie. Z tej 
formy turystyki korzystają całe rodziny złożone nie raz  
z kilku pokoleń. Bawią się, grillują, aktywnie spędzają czas 
na świeżym powietrzu. Nie trzeba pytać, wystarczy 
spojrzeć, żeby dostrzec, że to ich sposób na harmonię, 
relaks, doładowanie akumulatorów…  

Od 23 do 25 maja w Ośrodku Wypoczynkowym było 
tłoczno, zlot przyciągnął w sumie 51 załóg  
z charakterystycznymi przyczepami campingowymi lub 
samochodami campingowymi. Organizatorzy nie tylko 
przygotowali wiele atrakcji w postaci zawodów rodzinnych  
i indywidualnych, ale też smakołyków – ciasta własnej 
roboty i swojskiego smalcu. Patronat nad imprezą objął 
wójt gminy, Eugeniusz Gwóźdź. To właśnie o Puchar 
Wójta walczyły załogi w rodzinnym maratonie. Po sześciu 
konkurencjach najlepszą drużyną okazał się Automobilklub 
Śląski Delegatura Wodzisław. Natomiast w rywalizacji 
indywidualnej zwyciężyła rodzina Gajda z klubu Jarząbek.  
Organizatorzy przyznają, że ogólnopolska impreza wiąże 
się z wieloma kosztami, które w większości pokryli liczni 
sponsorzy. – Były to firmy i osoby prywatne. Dziękujemy 
im za wsparcie – mówią.   

ZAPRASZAMY NA  
DNI TWOROGA 

28 czerwca 

15.00 – 16.30   występy dzieci szkolnych  
16.30 – 17.00   promocja oferty kulturalnej GOK  

połączona z występami grup 
tanecznych 

17.00 – 17.30   promocja rancza „Baranówka” 
17.30 – 20.30 biesiada z Mirkiem Jędrowskim  
21.00 – 02.00 zabawa taneczna 

29 czerwca 

15.00 – 16.15 program dla dzieci pt. „Bajkowy świat 
Smerfów” 

16.45 – 17.45 występ zespołu „The Chance” 
18.00 – 19.30 biesiada z Jackiem Kierokiem 
19.30 – 21.00 występ zespołu „Ramolsi” 
21.00 – 02.00 zabawa taneczna 

Lokalizacja: scena plenerowa za Urzędem Gminy 

Foto. Fani caravaningu tworzą jedną wielką rodzinę. Uwielbiają 
weekendy poza miastem. W „Brzeźnicy” znaleźli swoją ostoję. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
FRANKLIN – PRZYJACIEL 
PRZEDSZKOLAKA 

13 maja do Gminnej Biblioteki Publicznej przybyli mali 
goście – dzieci pięcio- i sześcioletnie z tworoskiego 
przedszkola. Malcy odwiedzili skarbnicę książek,  
by zostać pasowanym na czytelnika.  

Na ten zaszczytny tytuł trzeba jednak zapracować. 
Przedszkolaki uważnie więc wysłuchały historii z cyklu  
o przyjaznym żółwiu Franklinie, a następnie odpowiadały 
na pytania związane z treścią opowiadania. – Jestem pod 
wrażeniem waszej wiedzy i pamięci. Znacie odpowiedź na 
każde pytanie – przyznała bibliotekarka, Renata Kościelny, 
która prowadziła spotkanie. Wychowawczyni 
przedszkolaków, Teresa Adamczyk, dodała, że dzieci 
świetnie znają bajki o Franklinie, bo są im często czytane. 

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z terenu gminy Tworóg i Krupski Młyn. 
Młodzież odpowiadała na pytania ustnie oraz rozwiązywała 
test. Następnie jury (Renata Kościelny z tworoskiej 
biblioteki oraz Hanna Pawełczyk i Karina Jaksa z SP 
w Tworogu) udało się na obrady. Laureaci otrzymali 
nagrody z rąk dyrektor szkoły, Małgorzaty Ziaja. Poniżej 
przedstawiamy wyniki: 

Gimnazja 

I miejsce – Alicja Marzec (Brynek) 
II miejsce – Natalia Wallach (Brynek) 
III miejsce – Natalia May (Brynek), Natalia Psiuk (Krupski 
Młyn) 
Wyróżnienie – Agata Giera (Krupski Młyn) 

Szkoły Podstawowe 

I miejsce – Natalia Włodarczyk (Boruszowice) 
II miejsce – Tomasz Kandzia (Boruszowice), Kacper Mika 
(Tworóg) 
III miejsce – Julia Mundzik (Boruszowice) 
Wyróżnienie – Justyna Pasieka (Boruszowice), Anna Miklis 
(Krupski Młyn) 
 
Więcej zdjęć z konkursu literackiego oraz z pasowania na 
czytelnika znajdziecie na stronie internetowej:  

www.gok-tworog.pl 

Po teście na umiejętność słuchania ze zrozumieniem, 
dzieci dumnie przyrzekały: że będziemy książki kochać, 
krzywdy zrobić im nie damy. I wskazówek i rad książek 
będziemy słuchać z uwagą, obowiązki czytelnika traktować 
z wielką powagą. Obiecały też, że wrócą do biblioteki  
z rodzicami lub dziadkami i będą jej częstymi gośćmi. 
Spotkanie zorganizowano w ramach ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek oraz akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 

 

Z SIESICKĄ NA „TY” 

Czy młodzież zna twórczość Krystyny Siesickiej? 
Okazuje się, że bardzo dobrze, dowiódł tego 
Międzygminny Konkurs Literacki poświęcony pisarce. 
Odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu 
15 maja. Konkurs zorganizowała Szkoła Podstawowa 
w Tworogu przy współpracy z tworoską biblioteką. 

Dlaczego wybór padł na Siesicką? Odpowiedź jest prosta.
– Chcemy popularyzować autorów polskich, o których się 
już dzisiaj często nie pamięta, a którzy w swej twórczości 
poruszają problemy młodzieży, aktualne po dzień 
dzisiejszy – wyjaśniają organizatorzy.  

 

Z kolei 29 maja do biblioteki zawitały dzieci z oddziały 
przedszkolnego w Kotach. Również poznały przygody 
Franklina i zwiedziły bibliotekę (na zdj. powyżej).  
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

BYŁO ODJAZDOWO! 

Odjazdowy Bibliotekarz to akcja, w której 
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy książek oraz 
rowerów, przejeżdżając przez swoją okolicę, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas w gronie osób  
o podobnych pasjach. 22 maja Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tworogu po raz kolejny przyłączyła się do 
akcji. Pasjonaci słowa pisanego pokonali ok. 25 km 
przejeżdżając przez Tworóg, Świniowice, Wojskę  
i Brynek.  

Pierwszym przystankiem była kapliczka pw. św. Huberta 
znajdująca się w lesie obok Wojski. Następnie rajdowcy 
udali się do filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojsce. 
Stamtąd leśnymi dróżkami dotarli do Brynka, gdzie na 
lądowisku helikopterów przy Nadleśnictwie Brynek czekał 
już pilot gotów odpowiedzieć na wszystkie pytania, a tych 
było sporo. – Proszę pana, a do czego to służy? A to?  
A boi się pan latać? A czy lądowanie jest łatwe? – 
dopytywali chłopcy z MOS zafascynowani latającymi 
maszynami. Na szczęście w planach była jeszcze jedna 
atrakcja – grilli wspólna zabawa na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Grupa więc pożegnała 
helikoptery i ruszyła w stronę „Brzeźnicy”. Na miejscu 
czekały już ciepłe kiełbaski i napoje. A gdy grupa 
odzyskała siły, był czas na gry i zabawy, które dostarczyły 
wszystkim sporo radości. 

Rajd „Odjazdowy bibliotekarz” zorganizowano w ramach 
obchodów ogólnopolskiego Tygodnia Biblioteka.  

 

SZYMON NITKA O SOBIE 

Znamy go głównie ze scen plenerowych imprez 
organizowanych na terenie gminy i wielu muzycznych 
konkursów. Szymon Nitka, mieszkaniec Boruszowic 
stara się bowiem dotrzeć tam, gdzie może realizować 
swoje wielkie pasje jakimi są śpiew i taniec. Nic też nie 
wskazuje na to, by mógł kiedykolwiek porzucić swoje 
marzenia o wielkiej scenie.  

Ten 17-letni chłopak uczy się obecnie w tarnogórskim 
liceum. Od dziecka jednak ciągnęło go do muzyki.  – Jak 
tylko usłyszałem rytmiczną piosenkę, od razu wyrywałem 
się do tańca – wspomina. Po raz pierwszy wystąpił 
w pierwszej klasie szkoły podstawowej wraz z koleżankami 
z klasy szóstej. W 2008 roku zdobył wyróżnienie wraz 
ze swoją partnerką Urszulą na eliminacjach powiatowych 
33 Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów 
Artystycznych w Tarnowskich Górach. – W czwartej klasie 
moje zainteresowania trochę się zmieniły. Zacząłem 
uprawiać gimnastykę artystyczną, z nią występowałem na 
różnych festiwalach dziecięcych, występach szkolnych, 
a nawet imprezach plenerowych. Uczestniczyłem 
w kółkach teatralnych, z którymi jeździłem na różne 
przeglądy teatralne. Przystąpiłem również do  zespołu 
folklorystycznego Pieśni i Tańca „Miedarzanie”, z którym 
jestem związany do dzisiaj – mówi. W gimnazjum, podczas 
Festiwalu Talentów Artystycznych, wystąpił z piosenką 
zespołu Vox „Szczęśliwej drogi już czas”, zdobywając 
uznanie jury i I miejsce na podium.  

Od tego momentu zaczął śpiewać publicznie, a szkolne 
sukcesy zachęciły go do rozwijania hobby najpierw w Filii 
Opolskiego Studia Piosenki w Tarnowskich Górach, 
a następnie w Społecznym Ognisku Muzycznym 
w Tarnowskich Górach. Dzięki zajęciu wysokiego, 
II miejsca na Przeglądzie Pieśni Patriotycznej „Słodka 
Niepodległość”, mógł wystąpić na 47 Lekcji Śpiewania na 
rynku w Krakowie. Natomiast w 2013 roku jako solista 
zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie” zdobył I miejsce na 
VIII Festiwalu Gwary Śląskiej w Wielowsi. 

W rajdzie rowerowym wzięło udział łącznie 35 osób.  
W skład grupy weszli bibliotekarze z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu, pracownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury, grupka uczniów z SP w Tworogu wraz  
z opiekunem, przedstawiciele biblioteki powiatowej oraz 
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Wojsce z opiekunami.  

– Mam za sobą dużo występów i trochę doświadczenia 
bycia na scenie, ale przed każdym wystąpieniem bardzo 
się stresuję, ponieważ chcę zaśpiewać lub zatańczyć jak 
najlepiej.  
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KONCERT URODZINOWY  

16 maja w SP w Tworogu oraz 18 maja w miejscowym 
kościele odbył się koncert poświęcony pamięci papieża 
Polaka – św. Janowi Pawłowi II. Przygotowali go uczniowie 
i nauczyciele tworoskiej podstawówki z okazji rocznicy 
urodzin naszego wielkiego rodaka.  

 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

– Koncert jest wiązanką pieśni bliskich sercu naszego 
św. Papieża i tekstów płynących prosto z serc dzieci, 
rodziców i wychowawców, a wpisanych do szkolnej kroniki 
9 lat temu w chwili, kiedy św. Pp. Jan Paweł II odchodził do 
domu Ojca – czytamy na stronie internetowej szkoły.  

KOBIETY POTRAFIĄ  

– Będzie smutno, wesoło, śmiesznie. Staraliśmy się 
przygotować materiał przekrojowy ze wszystkich płyt, 
ale zaplanowaliśmy też kilka niespodzianek –
zapowiedziała artystka tuż przed koncertem. Jak 
powiedziała, tak zrobiła. Kilka minut później świetlica 
wiejska w Połomii zamieniła się w niewielką, ale 
bardzo nastrojową scenę, na której stanęła długo 
wyczekiwana piosenkarka. 16 maja w Połomii 
zaśpiewała Dorota Osińska, aktorka, wokalistka 
a także finalistka drugiej edycji „The Voice of Poland”. 

Biorę przykład z największych gwiazd polskiej estrady 
zaczynając od Anny Jantar, Czesława Niemena,  
a kończąc na współczesnych artystach: Edycie Górniak, 
Justynie Steczkowskiej, Mieczysławie Szcześniaku. 
Chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom,  
z którymi kiedyś współpracowałem i nadal współpracuję – 
mówi. O planach na przyszłość na razie nie chce mówić, 
zdradza tylko, że pracuje nad nowym repertuarem.  

Kontakt: szymon.nitka.biuro@gmail.com 

MAŁE DAMY SIĘ STROJĄ  

13 maja podczas zajęć plastycznych „zabawa w artystę”, 
dzieci odkryły nowe oblicze sztuki. Miały niepowtarzalną 
okazję samodzielnie wykonać kolczyki. Prowadząca 
zajęcia, Jola Warzecha przygotowała koraliki, piórka, filc  
i oczywiście ogromne pokłady fantazji, którymi zarażała 
rozemocjonowane dziewczynki.  

Ręczne wykonanie kolczyków – sztuka niełatwa – okazała 
się wspaniałą zabawą, po której pozostały bardzo 
eleganckie pamiątki. A małe damy, bardzo dumne ze 
swoich prac, nie mogły się doczekać, żeby je przymierzyć.  

Foto. Dorota Osińska i Piotr Banaszek – wyczarowali w Połomii  
ucztę dla zmysłów. 

Autorkami całego zamieszania są „Połomki”, czyli Grupa 
Kobiet Aktywnych obchodząca w tym roku pięciolecie 
działalności. Panie jak dotąd aktywnie dbały o kondycję –
spacerowały, ćwiczyły, grały w siatkówkę, jeździły na 
rowerach… Tym razem zainwestowały nie w ciało, 
a w zmysły. Zaprosiły artystkę z prawdziwego zdarzenia, 
która od momentu pojawienia się przed publicznością 
czarowała głosem i dowcipem. Towarzyszył jej Piotr 
Banaszek, muzyk i kompozytor. Na koncert przyszło 
niemal 90 osób, więcej świetlica nie jest w stanie 
pomieścić. Kameralne warunki nie przeszkadzały jednak 
piosenkarce, która powiedziała bez zastanowienia:
Nieważne czy publiczność jest liczna, czy kameralna, 
ważne żeby była dobra. 
I taką właśnie spotkała w niewielkim sołectwie. – Pani 
Doroto, dziękujemy! To było naprawdę dla nas wielkie 
wydarzenie i wyróżnienie! – napisały Połomki na swoim 
facebookowym profilu. A jak artystka wspomina wizytę 
w Połomii? Na odpowiedź mieszkańcy wsi nie musieli 
długo czekać. – Wczorajsze spotkanie w Połomii to była po 
prostu magia! Dziękujemy! Oby więcej takich spotkań, 
takich ludzi i takich obiadów! – czytamy na fanpage’u pani 
Doroty. Połomki zaprosiły Dorotę Osińską z okazji Dnia 
Matki. Przygotowując koncert udowodniły, że kobiety nie 
tylko są dobrymi organizatorkami, ale też mają świetny 
gust muzyczny…   
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W:To już zależy od inicjatywy danej instytucji, czy tam
będzie wisiała. Prawdopodobnie są naklejone już
w szkołach w Wojsce i Tworogu.   

K: Celem jest propagowanie języka ślōnskiego? 
W: Dokładnie  tak. Chodzi o to, żeby język ślōnski niy boł 
prezentowany ino na konkursach. To mo być język, kery 
żyje.  

K: Myśli Pan, że młodzież się tym zainteresuje?
W: Myśla, że ja. Teraz jest na to moda. Ludzie oglądają co
sie dzieje np. na Bawarii i widzą, że to wcale niy je objaw
tego, że ktoś je niewykształcony albo coś innego, bo jakiś
czas tak boło. Jak ktoś godoł po ślonsku to na pewno musi
być robotnik. Terozki to się zmiynio. Bylimy na Bawarii i
tam burmistrz godoł dialektem bawarskim. Jo, żech sie go
zapytoł czymu on niy godo „Hochdeutsch” to łon pedzioł,
że je Bawarczykiem, to czymu mo niy godać po bawarsku.
To, co dobre z zachodu powinni my stosować u nas.
Powiniśmy sie uczyć łod niych wiela wlyzie. Łoni swoje
tradycje pielęgnują do dzisioj i je rozszerzają. Na
Oktoberfest przyjedzie ktoś z zewnątrz, ale sie przebiere w
te „lederhosen” bo mu sie to podobo. Tam wszyscy tym
żyją. My tyż momy swoje tradycje. Jest Barbórka, som
karczmy piwne, granie w skata itp. Czego nom brakuje?
Myśla, że pewności siebie. Bo momy nasze tradycje, ale
nie do końca potrafimy tak je "sprzedać". Nad tym 
muszymy jeszcze popracować. 

K: Ale coraz mniej ludzi młodych ma styczność ze 
ślōnską godką. Nieroz nawet wstydzom się godać. 
W: W dzisiejszych czasach nasze dzieci mają sie uczyć 
i  godać po polsku, angielsku i niemiecku.  A jako, że
żyjemy na Ślōnsku, to ta naszo godka powinna być
nojważniyjszo i muszom godać i po ślōnsku. Jak my tego
pielęgnować niy bydymy we naszych rodzinach to za nas
tego żodyn nie zrobi. Musimy godać, godać i godać przy
kożdyj możliwej okazji. Dzieci muszom sie osuchać z
językiem. I gowe podnieść wyżej i powiedzieć: jeżech
Ślōnzok i wcale niy musza być gorszy. Ślōnzokom czasami
brakuje pewności siebie. Trza pracować nad rozwijaniem
języka. Tym trza żyć, być pasjonatem. Kożdy może
kultywować tradycje ślōnskie, nawet jak niy jest
Ślōnzokiem. Ino to trza czuć. Naszym obowiązkiem je
pielęgnowanie kultury ślōnskiej. Do tego trza mieć chynci 
i zaangażowanie. I my to robić bydymy! Pamientać
muszymy żeby zawsze te działania były przy szacunku 
i tolerancji do innych ludzi co ślōnzokami nie som, bo 
inaczyj to nie byndzie miało synsu. 

K: A jaki jest według Pana prawdziwy Ślōnzok?  
W: Ślōnzok to niy jest ani Niymiec, ani Polok, ani Czech,
ani Austryjok, ale z drugi strony to jest i Niymiec, i Polok,
i Czech i Austryjok. To je tak jakby wszystkich do jednego
neca wsadzić i wyciś to, co jest nojlepsze to z tego wyjdzie 
ślōnzok. A tak na poważnie uważom, że Ślōnzok jest
pracowity, sumienny i tolerancyjny. 

Terozki, jak na Ślōnzoka przystało trza sie wzionć do
roboty, bo już ino miesiąc łostoł i bydą wakacje!
Wytrwałości Wom życza! 

Czimcie sie!
Karolina Gatys

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Foto. Połomki z artystami. Zdjęcia wykonał i udostępnił Mieszko Mrozek 

Z OKAZJI DNIA MATKI 

W boruszowickiej bibliotece „na Składowej” mali czytelnicy 
postanowili sprawić przyjemność swojej mamie. Wspólnie 
z bibliotekarką, Ewą Jaruszowic wykonali drobne upominki. 

– Chyba każde dziecko w tym szczególnym dniu chciałoby 
sprawić swojej mamie niespodziankę. Przygotowaliśmy 
więc upominki. Potrzebowaliśmy do tego kolorowe kartki, 
klej, wykałaczki oraz rzemyki. W ten sposób niedużym 
kosztem udało nam się zrobić piękne, kolorowe koraliki. Do 
prezentu dołączyliśmy karnecik z życzeniami z nadzieją, 
że nasze upominki uszczęśliwią mamy – mówi 
bibliotekarka.  

Zobacz co jeszcze dzieje na „Składowej” – znajdź nas na 
facebooku.  

NIE WSTYDZA SIE BYĆ 
ŚLONZOKIEM! 

Dzisioj ło Ślōnzokach i ślōnskij godce w rozmowie  
z wójtem, Eugeniuszem Gwoździem.  

Karolina: Wy, tu w Urzędzie godocie czy mówicie? 
Wójt: Godomy. pisze tukej wyraźnie, że godomy. Momy 
nowy „witacz”, także jak sie wjyżdżo do Tworoga od strony 
Tarnowskich Gór to widać, że „godomy po ślonsku”. Drugi 
„witacz” jest od strony Kieleczki. To je takie zaznaczenie, 
że tu idzie wejść do urzędu gminy Tworóg i załatwić swoja 
sprawa po ślonsku. Jak ktoś cołkie życie godo to i tu może 
przyść i se pogodać, żeby czuć sie jak u siebe. 

K:Skąd się wziona inicjatywa by wlyść do programu?  
W: Pomysł wyloz od mojego zastępcy, łon tym żyje, a jo 
jak ino moga, go wspiyrom. A z uwagi na to, żech jest  
stuprocentowym Ślōnzokiem to to całkowicie popiyrom.  
W styczniu na sesji Rady Gminy uroczyście nom wrynczyli 
tako tabula, że w tym urzyndzie sie godo po ślōnsku. 
Wiszom terozki przy wejściu i na sali obrad. 

K: A na drzwiyrzach poszczególnych pokoi w 
urzyndzie som naklejone specjalne abcybildry. Bydom 
wisiały tyż kańś indzi? 

 

. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
SPÓŁKA WODNA W POŁOMI 

Połomia od lat boryka się z problemem podtopień. 
Ulewne deszcze mocno dają mieszkańcom w kość, bo 
rowy melioracyjne, od dawna nie czyszczone, nie 
spełniają swojej funkcji. Mieszkańcy doszli do 
wniosku, że spółka wodna może rozwiązać problem. 
13 maja, po niemal roku starań, powołano zarząd. 
Wkrótce połomska spółka wodna zacznie realnie 
działać.  

Jak przyznaje Eugeniusz Świerzy, radny Gminy Tworóg, 
nie było łatwo. – Początkowo przygotowywaliśmy się do 
utworzenia nowej spółki. W październiku jednak, kiedy 
doszło do spotkania w starostwie powiatowym  
w Tarnowskich Górach, okazało się, że poprzednia spółka 
działająca na terenie sołectwa nigdy nie została 
rozwiązana. Prawo zabrania działalności dwóch spółek na 
tym samym terenie – mówi Eugeniusz Świerzy. Prostszym 
i szybszym rozwiązaniem wydawało się reaktywowanie 
spółki sprzed lat.  

Mieszkańcy Połomii nie dysponowali jednak żadnymi 
dokumentami na ten temat. – Czuliśmy się nieco zagubieni 
– przyznaje. Z pomocą przyszedł Alfred Watoła, 
emerytowany pracownik Urzędu Gminy, meliorant  
z ogromną wiedzą. – Bez niego nic by się nie udało. Choć 
nie mieszka w Połomii, zaangażował się w naszą sprawę, 
uczestniczył w zebraniach, pomagał odnaleźć stare 
dokumenty. Bardzo mu za to dziękujemy – mówi radny. 
Pomogli też obecni urzędnicy  z gminy Tworóg.  
Wójt, Eugeniusz Gwóźdź osobiście uczestniczył w wielu 
rozmowach w starostwie powiatowym. – Gmina nie może 
zawiązać spółki wodnej – wyjaśnia wójt. – Dlatego staram 
się wspierać mieszkańców, którzy podejmują się tego 
zadania. Dziękuję mieszkańcom Połomii za poświęcony 
czas i ogromne zaangażowanie w reaktywację spółki 
wodnej. Mam nadzieję, że w gminie pojawi się ich więcej, 
bo jak pokazuje przykład Wojski, w której spółka działa już 
kilka lat, przynosi to realne korzyści. To świetny sposób na 
kompleksową meliorację. Każdą spółkę chcemy  
i będziemy wspierać, wartość gminnej dotacji dla spółki to 
10 tys. zł – mówi.   

Wśród archiwalnych papierów odnaleziono m.in. statut 
spółki, na którym widnieje data 10 czerwca 1966 r., 
natomiast ostatni dokument potwierdzający 
funkcjonowanie spółki pochodzi z 1971 r. Przystępując do 
reaktywacji, mieszkańcy Połomii przyglądali się innym 
spółkom m.in. w Wielowsi i Pilchowicach i zbierali dobre 
przykłady. 9 grudnia doszło do zebrania członków, jednak 
ze względów formalnych starostwo unieważniło zebranie.  
– Takie sytuacje nas nie zniechęcają, wręcz przeciwnie, 
poczuliśmy motywację – mówi radny z Połomii. Po kilku 
kolejnych spotkaniach w starostwie, 17 marca starosta 
tarnogórski powierzył do czasu wyboru zarządu spółki 
pełnienie funkcji przewodniczącego zarządu, 
Eugeniuszowi Świerzemu. 

 

– Od tego momentu mogliśmy już podejmować decyzje 
i zorganizować walne zgromadzenie, które odbyło się 13 
maja – relacjonuje. Na zebraniu powołano zarząd, 
na którego czele stanął Eugeniusz Świerzy, z-cą został 
Waldemar Kawiak, członkiem zarządu – Marek Brożynski, 
a z-cą członka zarządu – Stefan Paś. W skład komisji 
rewizyjnej weszli: Damian Knefel, Grzegorz Szotek 
i Bernadeta Kubacka. 

– Przed nami dużo pracy. Przede wszystkim drożność 
rowów melioracyjnych pozostawia wiele do życzenia –
przyznaje przewodniczący. Samo istnienie spółki nie jest 
oczywiście rozwiązaniem problemów wsi, jednak 
gwarantuje możliwość pozyskiwania funduszy, gdy to się 
uda, zarząd rozpocznie realizację celów statutowych: 
będzie utrzymywał i eksplorował urządzenia melioracji 
wodnych (czyszczenie rowów, przepustów, drenowanie).  

Spółka działa w oparciu o statut z 1966 r., jej siedzibą jest 
świetlica środowiskowa w Połomii. To druga reaktywowana 
spółka wodna na terenie gminy. Kilka lat temu powstała 
analogiczna w Wojsce.  

SĄSIEDZIE, WYPROWADŹ SIĘ 
ALBO ZDYCHAJ! 

 – Choć sezon grzewczy już się powoli kończy, 
chciałbym poruszyć temat spalania w piecach 
wszystkiego, co się w nich tylko mieści. Niby od 
jakiegoś czasu segregujemy odpady, ale nie 
przeszkadza to wielu osobom w paleniu opon, szmat, 
pierza czy pampersów. Na rozpałkę doskonałe są 
podkłady kolejowe nasączone karbolem! Wszystko 
według zasady: wolność Tomku… a ty sąsiedzie albo 
się wyprowadź, albo zdychaj! – pisze w liście do 
redakcji oburzony mieszkaniec gminy Tworóg 
z prośbą o apel w tej sprawie.  

Niestety, choć każdego roku poruszamy ten temat, nadal 
wielu mieszkańców nie stosuje się do zasad i naraża tym 
samym siebie i swoje otoczenie na kontakt z trującymi 
substancjami. Czy jest to egoizm? Raczej brak 
świadomości swoich beztroskich praktyk. Dla tych więc, 
którzy wciąż wrzucają do pieca „co popadnie”, 
przypominamy o zagrożeniach.  

Spalanie w domowych kotłowniach tworzyw sztucznych to 
prosta droga do powstania trujących dioksyn. Te związki 
chemiczne są 10 tys. razy bardziej niebezpieczne od 
cyjanku potasu. Wykazują one wysokie działanie 
rakotwórcze, przyczyniają się do rozwoju raka wątroby, 
nerek, płuc. Ponadto powodują zaburzenia neurologiczne 
i hormonalne, a u kobiet w ciąży działają 
wczesnoporonnie, mogą również wpłynąć na deformację 
płodu. Osoby pozbywające się w ten sposób odpadów 
oraz ich sąsiedzi są najbardziej narażeni na działanie 
trucizny. 
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Z pewnością w krótkim czasie zauważą obniżenie 
odporności, nawracające choroby płuc, gardła, krtani.  
Ale zły wpływ na człowieka to nie wszystko. Nie 
zapominajmy o środowisku, które w ten sposób 
zanieczyszczamy począwszy od powietrza, a kończąc na 
glebie. Badania pokazują, że skażenie powietrza 
dioksynami jest największe na terenach wiejskich. 

Kwestia palenia odpadami jest regulowana prawnie. art. 71 
ustawy o odpadach informuje nas, że osoby łamiące 
zakaz palenia tworzywami sztucznymi narażają się na 
wysokie kary grzywny lub aresztu. Czego nie można 
spalać w domowych kotłowniach? Poniżej podajemy listę: 

– plastikowe pojemniki i butelki po napojach,  
– zużyte opony i inne odpady z gumy,  
– przedmioty z tworzyw sztucznych,  
– elementy drewniane, pokryte lakierem,  
– sztuczna skóra,  
– opakowania po rozpuszczalnikach i środkach ochrony  
roślin,  
– pozostałości farb i lakierów,  
– plastikowe torby z polietylenu,  
– papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb  
kolorowych.  

Informujemy, że urzędnicy gminy mają prawo sprawdzić 
czy właściciel nieruchomości wypełnia obowiązki  
w zakresie utrzymania porządku i czystości  
i skonfrontować przestrzeganie przez właściciela owej 
nieruchomości przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

ZASŁUŻONY STRAŻAK 

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za 
długoletnią, aktywną działalność w Ochotniczej Straży 
Pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaką tą może być 
uhonorowana osoba lub instytucja, która w sposób 
znaczący zasłużyła się dla działalności Związku OSP 
RP. Miło nam poinformować, że 17 maja w czasie 
Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, naczelnik 
honorowy OSP w Wojsce, Wilhelm Klisch został 
odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP. 

Druh Wilhelm Klisch wstąpił w szeregi OSP w Wojsce  
w 1953 r. jako 15-letni chłopak. Od początku był aktywnym 
i zaangażowanym strażakiem. Chętnie brał udział  
w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach pożarniczych, a co 
najważniejsze: można było liczyć na Jego obecność 
podczas większości akcji ratowniczo-gaśniczych.  

 

W 1962 roku został wybrany na Naczelnika jednostki. 
Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. 
W 1977 roku został mianowany na Naczelnika OSP 
w Wojsce przez Komendanta Wojewódzkiego Straży 
Pożarnych w Katowicach płk. poż. Włodzimierza Tessara.
Był jednym z inicjatorów i budowniczych nowej strażnicy 
w latach 1973-1977. W czasie budowy samochód 
pożarniczy, sprzęt oraz umundurowanie bojowe 
znajdowało się w jego prywatnym garażu. Strażacy 
z Wojski szanują i doceniają Jego umiejętności zawodowe, 
które pozwalają utrzymać sprzęt i wyszkolenie strażaków 
na bardzo wysokim poziomie gotowości bojowej.  

CZWÓRBÓJ LEKKOATLETYCZNY 
W GMINIE TWORÓG 

Na przełomie kwietnia i maja w naszej gminie odbyły się 
zawody lekkoatletyczne dla uczniów szkół podstawowych. 
Organizowane były na stadionie Szkoły Podstawowej 
w Tworogu, a uczestniczyły w nich reprezentacje 
dziewcząt i chłopców szkół naszej gminy, czyli Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach, Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce i SP w Tworogu. 
Zawody przebiegały w kilku etapach. Pierwszym z nich 
były zawody gminne, w których wygrały: drużyna chłopców 
z ZSP w Wojsce oraz drużyna dziewcząt z ZSP 
w Boruszowicach. Poniżej podajemy składy drużyn.
Drużyna dziewcząt z Boruszowic: Milena Skrzyniarz, Beata 
Krywalska, Justyna Pasieka, Nikola Włodarczyk, Monika 
Pradler oraz Julia Małek. Drużyna chłopców z Wojski: 
Mateusz Lachowicz, Mateusz Piejek, Bartłomiej Pigula, 
Marcel Błażytko, Kamil Mania oraz Jakub Sobiech. 

Obie zwycięskie drużyny reprezentowały naszą gminę na 
kolejnym etapie  zawodów – na szczeblu powiatu, który 
również odbył się w SP Tworóg. I tym razem najlepszymi 
okazały się drużyny ze szkół w Wojsce i Boruszowicach, 
które w ten sposób awansowały do etapu rejonowego 
rozgrywanego w Lublińcu. Chociaż uczniowie obu naszych 
gminnych szkół zajęli  IV miejsca, to ich wyniki były bardzo 
wysokie. Uczniowie pobijali swoje własne rekordy, co 
przyniosło zarówno im samym jak i uczącym ich 
nauczycielom, wiele satysfakcji. Wszystkim uczniom 
gratulujemy zaangażowania, woli walki i osiągnięcia tak 
wysokich rezultatów. 

Aleksandra i Marcin Paździor

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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PROGRAM REGIONALNY  
W GMINNYM PRZEDSZKOLU  
W TWOROGU – WIZYTA W OSP 

Jak co roku dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
spotykają się ze strażakami z okazji ich majowego święta. 
Tym razem na spotkanie w tworoskiej remizie strażackiej 
zaprosił nas Sławomir Dramski. 

Na początku spotkania dzieci poznały pomieszczenia 
remizy, w których spotykają się strażacy przed 
wyruszeniem na akcję. W garażach samochodowych pan 
Sławek opowiadał o strażackim sprzęcie 
przeciwpożarowym, ubiorach bojowych, hełmach 
strażackich, syrenie strażackiej, urządzeniach alarmowych. 
Dzieci oglądały wozy strażackie, do których mogły sobie 
wejść i poczuć się jak prawdziwi strażacy. Na zakończenie 
wizyty dzieci w bojowym rynsztunku i z bojowym 
nastawieniem „gasiły pożar” wężem strażackim. 
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Bajkowy bal rozpoczął cykl spotkań, na których zaproszeni 
do przedszkola goście czytali malcom znane wiersze 
i bajki. 

Dzień później przedszkolakom czytała dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, Małgorzata Ziaja, 4 czerwca ze 
swoimi ulubionymi bajkami pojawił się wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź, 5 czerwca – sołtys Tworoga Gertruda Byszewska 
a w piątek, 6 czerwca Renata Kościelny z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu.  

XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 
zorganizowano w ramach akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”. 

Z ŻYCIA TWOROSKIEJ 
PODSTAWÓWKI 

W okresie od 15 kwietnia do 5 maja w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Tworogu został przeprowadzony 
konkurs fotograficzny pod hasłem „Wiosna 
w obiektywie”.  

Celem konkursu było zainteresowanie dzieci sztuką 
fotografii oraz uchwycenie barw i piękna wiosny. Na 
konkurs dostarczono 16 fotografii.  

Komisja przyznała następujące miejsca: 
I m. Marta Caus z kl. Ia 
II m. Szymon Matysek z kl. IIb 
III m. Szymon Spałek z kl. IIb 

Bardzo dziękujemy strażakom za kolejne spotkanie  
i poznawania naszej małej ojczyzny – Tworóg. 

Teresa Adamczyk 
 koordynator programu regionalnego w przedszkolu 

BAJKOWY BAL 
PRZEDSZKOLAKÓW 

2 czerwca w Gminnym Przedszkolu w Tworogu zrobiło 
się bardzo kolorowo. Zamiast przedszkolaków  
w salach pojawili się bohaterowie znanych bajek.  
Co się dzieje? Gdzie dzieci?  

Po chwili wszystko staje się jasne. Pod maskami, 
falbanami, pirackimi czapkami i książęcymi koronami 
ukryły się przedszkolaki. Z okazji rozpoczynającego się 
tego dnia Tygodnia Czytania Dzieciom, przebrały się za 
postacie ze swoich ulubionych bajek. Ale na tym nie koniec 
niespodzianek. W oryginalnych strojach pojawiły się  panie 
wychowawczynie i… Klub Czytających Rodziców! Trzeba 
przyznać, że wszyscy wyglądali bajecznie. Rodzice 
przybyli do przedszkola, by swoim pociechom trochę 
poczytać, ale też potańczyć i pobawić się jak za dawnych 
lat.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Piknik integracyjny odbył się 18 maja. Rozpoczął się 
krótkim nabożeństwem i scenką przygotowaną przez 
wychowanków MOS „Spotkanie pod oknem papieskim”. 
Gościem specjalnym imprezy była 
s. Anastazja Pustelnik, autorka kulinarnych bestsellerów. 
Zainteresowani mieli niepowtarzalną okazję do zdobycia 
książki z jej autografem.  

Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy udzielania 
pierwszej pomocy, które przeprowadzał ratownik 
medyczny z Pyskowic i brygadier Adam Lachowicz. Ludzie 
chętnie podchodzili, zadawali mnóstwo pytań, w końcu –
ćwiczyli na fantomach, starając się jak najlepiej 
wykorzystać zdobytą wiedzę. Natomiast Ochotnicza Straż 
Pożarna z Wojski przeprowadziła widowiskowe pokazy 
gaśnicze. 

A dzieci? Te świetnie się bawiły z wesołymi klaunami, 
rysowały kredą, malowały twarze i szalały na placu zabaw. 
Nie gorzej spędzili czas mężczyźni. Podzieli się bowiem na 
dwie drużyny (kawalerowie i żonaci) i rozegrali mecz piłki 
nożnej. Tuż obok wychowankowie MOS przygotowali 
balony powietrzne. Za swoje podniebne konstrukcje 
chłopcy wielokrotnie byli nagradzani. Są w tej materii 
bezsprzecznymi mistrzami.  

Piknik zorganizował Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 
w Wojsce z inicjatywy siostry dyrektor, Urszuli Mroczek 
przy wsparciu rady sołeckiej.  

PIKNIK RODZINNY  
W ZESPOLE SZKOLNO-
PRZEDSZKOLNYM  
W WOJSCE 

Wszyscy z obawą zerkali w niebo, które nie 
gwarantowało idealnej pogody. Na szczęście słońce 
uśmiechnęło się do dzieci z Wojski i żaden deszcz nie 
popsuł im Dnia Dziecka. 1 czerwca przedszkolaki 
i uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego obchodzili swoje święto podczas 
I Pikniku Rodzinnego.  

Imprezę otwarł dyrektor placówki życząc wszystkim udanej 
zabawy, a dzieciom mnóstwa uśmiechu. Do życzeń 
przyłączył się wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Po oficjalnym 
otwarciu pikniku na scenie zaprezentowały się 
przedszkolaki z muzyczno-tanecznym repertuarem, 
uczniowie klasy III przygotowali w języku angielskim 
przedstawienie „Kot w butach”, a dzieci z I i II klasy 
zatańczyły. Przed rodzicami wystąpił też szkolny chór 
i zaprezentowano inscenizację przygotowaną w gwarze.  
Czas szybko upłynął na rodzinnych ciekawych 
rozgrywkach i zabawach sportowych. A na głodnych 
czekały domowe wypieki i pyszne kiełbaski.  

Więcej zdjęć z wydarzeń na następnej stronie oraz na 
stronie internetowej: 

www.twg-kurier.pl 

 

Wyróżniono także prace: Aleksandry Nokielskiej z kl. Ia 
oraz Fabiana Byszewskiego z kl. IIb 

Wręczenie nagród w konkursie odbyło się 30 maja  
w czasie obchodów Dnia Dziecka w naszej szkole. 

Wszystkim laureatom gratulujemy! Prace konkursowe 
można oglądać w świetlicy szkolnej. 

Warto również wspomnieć, że 8 maja na bytomskim Orliku 
odbył się Półfinał Wojewódzki piłki nożnej dziewcząt. 
Dziewczyny z naszej szkoły zajęły III  miejsce, ulegając 
reprezentacji z Bytomia i Gliwic. 
 

Zachęcamy do odwiedzania szkolnego fanpage'a: 
www.facebook.com/sptworog 

Hanna Pawełczyk 

RAJCOWANIE PRZI SWACZYNIE 

30 maja w boruszowickiej podstawówce odbył się 
Międzygminny Konkurs Regionalny „Rajcowanie przi 
swaczynie”. W tym roku motywem przewodnim był 
„Rękodzieło artystyczne w mojej rodzinie”.  

W ramach konkursu zorganizowano również „Gminny 
przegląd regionalnych form muzycznych i recytatorskich 
przedszkoli”, podczas którego zaprezentowały się 
przedszkolaki z terenu gminy, oczywiście w śląskim 
repertuarze.  

Do konkursu zgłosiło się 17 uczestników z kategorii 
wiekowej I-III oraz 9 z klas IV-VI z Tworoga, Wojski, 
Boruszowic, Tarnowskich Gór i Świerklańca. Tym razem 
nie wyłoniono pierwszych miejsc. Prace, jak zauważają 
organizatorzy konkursu, były zbyt różnorodne, by móc 
wyłonić zwycięzców. Uznano natomiast, że niektóre prace 
zasługują na wyróżnienie. Z terenu gminy Tworóg 
otrzymali je: 

Grupa młodsza: 
Paulina Dworaczek z SP w Boruszowicach 
Małgorzata Breguła z SP w Boruszowicach 
Katarzyna Gatys z SP w Boruszowicach 
Jędrzej Pawliczek z SP w Boruszowicach 

Grupa starsza: 
Oliwia Janik z SP w Boruszowicach 
Julia Pokorska z SP w Tworogu 
Nicole Dressler z SP w Wojsce 

Zdjęcie z wydarzenia na str. 16. 

RECEPTA NA NIEDZIELNE 
POPOŁUDNIE 

Najmłodsi opanowali plac zabaw, nieco starsi bawili 
się z barwnymi animatorami, spragnieni sportu 
spotkali się na boisku, a na głodnych czekały 
pyszności z grilla i znakomite ciasta. Jednym słowem 
majówkę z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii  
w Wojsce można uznać za udaną.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Było słonecznie, wesoło i bardzo smacznie! Jedną z atrakcji były 
profesjonalne pokazy udzielania pierwszej pomocy. Lekcję ratowania 

życia zaliczyło wielu uczestników zabawy.  

RAJCOWANIE PRZI SWACZYNIE - 
ZDJĘCIE 

Foto. Smaczne ciasta autorstwa rodziców, uśmiechnięte dzieci i mnóstwo 
atrakcji integrujących rodziny. Taki Dzień Dziecka, choć zorganizowany w 

Wojsce po raz pierwszy, ma szansę stać się nową tradycją.  

PIKNIK RODZINNY W ZESPOLE 
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  
W WOJSCE – ZDJĘCIA 

Foto. Choć wiał silny wiatr, dzieci nie dały się porwać ze sceny.  
Dzielnie prezentowały swoje przedstawienie „Kot w butach”  

przygotowane w języku angielskim.  

RECEPTA NA NIEDZIELNE 
POPOŁUDNIE – ZDJĘCIA 

Foto. Śląskie, barwne stroje, gwara i rękodzieło artystyczne… oto 
bohaterowie tegorocznego konkursu w Boruszowicach. 


