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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powst. Śl. 6  
Sklep Spożywczy 4 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

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 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

NIECH ŻYJE BAL!  
Mamy propozycje jak spędzić ostatki. 
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R            E            K            L            A            M            A 

„Umarłych wieczność dotąd trwa,  
dokąd pamięcią im się płaci” 

Wisława Szymborska

 

Wyrazy najszczerszego współczucia 

Rodzinie i Bliskim 

Zmarłego 

Tomasza Janik 

składają 

Wójt Gminy wraz z radnymi  

oraz pracownikami Urzędu Gminy w Tworogu 
 

 

Tomasz Janik przed laty pełnił funkcję sołtysa  Połomii. 
Zostanie zapamiętany jako aktywny społecznik 
zaangażowany w życie gminy.  

R            E            K            L            A            M            A 

Masz pomysł na artykuł? 

Posiadasz ciekawe zdjęcia lub 
stare pocztówki? 

Chcesz się z nami podzielić 
swoim hobby? 

Prowadzisz działalność i chcesz 
się zareklamować? 

 

Jeśli na choć jedno pytanie odpowiedziałeś(aś) sobie TAK, 
skontaktuj się z redakcją „TWG Kuriera”! 

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

W lutowym „TWG Kurierze” prym wiodą teksty historyczne 
opisujące powstanie kościoła w Wojsce oraz moment 
wkroczenia do Tworoga Armii Czerwonej. Wspomnienie 
1945 r. powstało w oparciu o rozmowy z dwoma 
mieszkańcami Tworoga – naocznymi świadkami tamtych 
wydarzeń.  
 
Ponadto w wydaniu garść informacji z wydarzeń
kulturalnych – m.in. z wspólnego kolędowania śląsko-
góralskiego. Piszemy także o zespole „Tworożanie”, którzy  
robią zaskakujące postępy.   
 
Nie brakuje karnawałowych akcentów. W numerze 
znajdziecie relację z balu karnawałowego dla dzieci oraz 
zapowiedzi imprez ostatkowych. Wspominamy także ferie 
zimowe. Jak co roku grupa dzieci spędziła je wraz 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu, który 
zorganizował dla nich półkolonie.  

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Hanna Blacha 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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DZIEJE KOSCIOŁA W WOJSCE 

Stare informatory parafialne wydawane przez parafię  
w Kotach, dziś są dla nas źródłem wiedzy historycznej. 
W 1996 r. ukazywał się w nich m.in. cykl artykułów 
opisujących dzieje kościoła w Wojsce w opracowaniu 
ks. Jerzego Bednarka. Skany tych dokumentów 
znajdziecie na naszej stronie internetowej www.twg-
kurier.pl. Natomiast poniżej podajemy w skrócie 
historię budowy kościoła.  

Pomysłodawcą kosztownej i pracochłonnej inwestycji był 
ks. Ernest Steuer, który 14 marca 1918 r. był proboszczem 
w Wiśniczu. Początkowo myślał o połączeniu Wojski, 
Połomii i Jasiony, by stworzyć odrębną parafię. Jednak 
pomysł ten nie został zrealizowany. Połomianie nie zgodzili 
się na odłączenie z parafii Tworóg. Natomiast temat 
budowy kościoła był znany już od roku. 20 kwietnia 1919 r. 
zarejestrowano w pyskowickim sądzie Komitet Budowy 
Kościoła. W skład prezydium weszli: Ferdynand Siske, 
Tomasz Strzyż, Jan Ciongwa, Piotr Joniec, Paweł 
Jaworek, Franciszek Szymiczek, Antonii Wolny.  

W uzasadnieniu budowy kościoła mieszkańcy zwrócili 
uwagę na odległość od obecnej świątyni: Wieś Wojska jest 
położona od swojej parafii Wiśnicze ok. 9 km i połączona  
z nią tylko drogą polną, która jest nieprzejezdna. Istnieje 
utwardzona szosa, prowadzi drogą okrężną i tym samym 
zwiększa odległość od kościoła parafialnego. Z tych 
względów powołano Komitet Budowy Kościoła we wsi 
Wojska, który podjął się budowy kościoła zlecając 
architektowi Gawlikowi z Wielowsi opracowanie projektu 
wstępnego dla kościoła filialnego.   

Projekt uwzględniał potrzeby 600 wiernych, zakładał  
128 miejsc siedzących i 255 stojących. Na budowę 
wskazano plac w centrum wsi na pagórku. Wejście główne 
usytuowano od strony południowej oraz wejście boczne od 
zachodu. Wysokość hali głównej na ścianie bocznej, 
zgodnie z projektem, wynosi 5,60 m, a w środku hali – 7 m. 
Na fundamenty i cokół przewidziano kamień wapienny 
cyklopowy, a na mury cegłę pełną paloną. Dach miał być 
pokryty dachówką paloną. Przewidywano, że budowa 
zacznie się w 1934 r., a zakończy latem 1935 r.  

Materiał budowlany dostarczono koleją do stacji kolejowej 
w Tworogu, następnie furmankami przewożono na plac 
budowy. Robili to gospodarze w ramach wolontariatu. 

26 kwietnia 1934 r. odprawiono uroczystą mszę św.  
w Zakładzie Caritasu, po której mieszkańcy udali się  
w procesji na udekorowany biało-żółtymi flagami plac 
budowy. Ks. Jerzy Zimnik z Wiśnicza wygłosił kazanie na 
temat starań o budowę nowej świątyni. To on jako 
pierwszy wpił rydel w ziemię. Wkrótce do księdza 
przyłączyli się kolejni ochotnicy. Łącznie do społecznego 
kopania fundamentów zgłosiło się 18. ochotników. 2 maja 
sześciu murarzy przystąpiło do pracy nad fundamentami. 
Gdy były gotowe, a mur osiągnął 1 m wysokości,  
 

ks. dziekan Józef Zachlod z Toszka położył kamień 
węgielny oraz dokonał poświęcenia (10 maja). Mury rosły 
w zaskakująco szybkim tempie. Już po kilku tygodniach 
kościół pokryto dachówką. Nie obyło się jednak bez 
przykrych zdarzeń. Przy montowaniu krzyża na wieży 
mistrz dekarski Janoszka z Wielowsi spadł z wieży. Upadł 
na stromy dach, a następnie na gruz leżący obok kościoła. 
Ku zdziwieniu wszystkich, niebezpieczny upadek 
zakończył się tylko potłuczeniem. Robotnik wrócił do pracy 
już po dwóch dniach.  

W tym samym roku postarano się o najpotrzebniejsze 
wyposażenie. Wykonawca ołtarza głównego, ołtarzy 
bocznych, balustrady i posadzki w prezbiterium był Rosse 
z Gliwic. Odkupiono również stare organy 6-głosowe firmy 
Rieger. Gospodarz Suchan podarował pancerne 
tabernakulum oraz złotą monstrancję. Stolarz z Wojski 
Konstanty Sikora wykonał drzwi wejściowe oraz 10 okien. 
Stolarz z Tworoga Wilhelm Kroll dostarczył wewnętrzne 
drzwi oraz ławy.  

27 września 1934 r. odbyła się konsekracja kościoła. 
Dokonał jej biskup dr Walenty Wojciech. W 1940 r. 
powstała Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Wojsce. Pierwszym proboszczem został ks. Alojzy 
Trocha, po nim parafię objął ks. Jerzy Bednarek (z którego 
artykułów korzystaliśmy opracowując powyższą historię), 
a obecnie proboszczem jest ks. Piotr Puchała. 

Cennym źródłem wiedzy o życiu parafii jest www.parafia-
wojska.blogspot.com. Znaleźliśmy tam kilka słów 
o ks. Bednarku autorstwa innego wybitnego duszpasterza
z naszej gminy, ks. Henryka Gawelczyka. Warto je 
przytoczyć: – Ks. Jerzy Bednarek urodził się 22 sierpnia 
1934 r. w Miechowicach. Po zdaniu matury rozpoczął 
studia filozofii i teologii w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Nysie i Opolu. Po krótkim pobycie 
w Naczęsławicach objął z polecenia ks. biskupa dużą 
parafię Wniebowzięcia NMP w Zabrzu-Biskupicach, 
pozostawiając po 10 latach u wiernych wspomnienie 
o sobie jako ofiarnego, bezinteresownego i pobożnego 
kapłana. /1970-80/ Praca w dużej parafii podcięła jednak 
jego siły i stąd prosił biskupa o przeniesienie go do 
mniejszej parafii. Ks. Biskup przychylił się do jego prośby 
i powierzył mu parafię Wojska, krótko przedtem 
osieroconą. Tutaj ks. Jerzy pozostał aż do swojej śmierci, 
dnia 13 sierpnia 1996 roku (…). Ksiądz Jerzy miał wiele 
talentów, którymi się nie obnosił. Pamiętam, jak się cieszył 
z tokarki – prezentu ks. Kopcia. Znał się na pracach 
budowlanych, co wykorzystał przy remontach budynków 
kościelnych. Kochał muzykę, zwłaszcza klasyczną 
i romantyczną. Stąd też pochodzi jego troska o organy, 
a zwłaszcza sprawienie nowego dla kościoła parafialnego
w Wojsce (…) Podkreślić chciałbym umiłowanie człowieka 
i ziemi ojczystej. Nie pytał o to, czy ktoś jest Niemcem czy 
Polakiem. Dla niego na pierwszym miejscu liczył się 
człowiek, któremu trzeba być przewodnikiem do Boga –
ks. Henryk Gawelczyk. 

(Źródło: www.parafia-wojska.blogspot.com). 

 

POD LUPĄ 
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Ginter Lendel uniknął wywózki, jednak nie ukrył się przed 
miejscową milicją. – Pewnego dnia złapali mnie oraz 
dwóch kolegów i zmusili do pędzenie stada krów 
należącego do „ruskich”. Mieliśmy je doprowadzić do 
Toszka. Pilnowała nas milicja z Tworoga i kilku żołnierzy 
radzieckich na koniach. Tym razem nie było możliwości 
ucieczki. To był chyba koniec marca. Być może początek 
kwietnia. Padał wtedy deszcz ze śniegiem. Krowy 
sprawiały sporo kłopotów. Uciekały, szukały dachu nad 
głową. Ruscy nie mieli dla nich litości – zabijali każdą, 
która próbowała się odłączyć. Pamiętam, że strzelali nawet 
do cielących się samic… Szliśmy cały dzień. Gdy 
dotarliśmy na miejsce pozwolono nam pójść spać 
w budynku obecnego szpitala psychiatrycznego. Nie 
dostaliśmy nic do picia, ani jedzenia. Przemoczeni, głodni 
i spragnieni, a w dodatku nie mając pojęcia czy pozwolą 
nam wrócić do domu, zasnęliśmy (po dwóch w jednym 
łóżku). Następnego dnia pakowaliśmy krowy do wagonów. 
W dalszą drogę zabrano mieszkańców Toszka (w tym 
wiele kobiet), a nas zwolniono do domu. Wróciliśmy 
wykończeni – wspomina pan Ginter.  

W maju wielu młodych chłopców (w tym naszych 
rozmówców) zaangażowano do innego zadania. Tym 
razem mieli zwijać kable wysokiego napięcia, które ze 
względu na miedziane druty kradła Armia Czerwona. –
Zwijaliśmy je na wielkie walce aż do Pustej Kuźnicy – mówi 
pan Ginter. Tym razem dostali jedzenie, a po skończonej
pracy mogli wrócić do domu. Z relacji drugiego rozmówcy 
wynika, że przy drutach pracowało 16 osób z Tworoga (po 
dwie osoby przy jednym walcu). – Mieliśmy się zgłosić przy 
kapliczce św. Nepomucena na rozwidleniu dróg do Kotów i 
Lublińca. Nie wiedzieliśmy co i jak długo będziemy robić. 
To była dla nas – jeszcze dzieci, mordercza praca. 
W okolicy zakrętu przed Pustą Kuźnicą nie dawaliśmy już 
rady, wtedy jeden z Rosjan nadjechał na rowerze. Był 
najprawdopodobniej przełożonym tych, którzy nas 
zaangażowali. Zobaczył, że jesteśmy jeszcze dziećmi i od 
razu zwolnił nas z robót. Pracę musieli dokończyć 
Rosjanie. Nam kazano czekać pod brzozami. Za jakiś czas 
podjechała furmanka i zabrała nas na obiad. Po posiłku 
zostaliśmy odwiezieni aż do mostu niedaleko tzw. lisiej 
góry. Dzięki tej przygodzie wiem, ze dobrych ludzi można 
wszędzie spotkać… – opowiada.     

Pan Lendel wspomina również nieprzyjemne 
przesłuchanie, które miało miejsce w 1945 r. Siedziba 
milicji w Tworogu znajdowała się w dawnej gospodzie 
(Adler). – Pytano nas dlaczego nosimy niemieckie imiona. 
Mój kolega został wtedy dotkliwie pobity, ja zdążyłem 
uciec. To był bardzo trudny czas, czas grozy i rozpaczy –
mówi pan Ginter.  

Z Tworoga i okolic wywieziono ok. stu mężczyzn. Wróciła 
garstka. Wśród nich wujek pana Lendla – Alojzy Lendel 
z Kotów. – Wrócił po 8 latach pracy w kamieniołomach na 
Kaukazie, jako jeden z 80 mężczyzn, którzy przeżyli 
(początkowo było ich 2 tys.). Przez ten czas rodzina nie 
miała pojęcia co się z nim działo i czy kiedykolwiek wróci. 
Niestety nie każdy doczekał się powrotu bliskich. 
Zdecydowana większość do dzisiaj nie zna losów tych, 
którzy wówczas zostali zabrani. Chcąc zachować o nich 
pamięć co roku przedstawiciele samorządu składają 
wieniec pod „Pomnikiem Pamięci Ślązaków – ofiar wojen,
internowań, wywózek i prześladowań” (zdj. str. 16). 

www.parafia-boruszowice.pl 

CZAS GROZY I ROZPACZY 

W niedzielę 21 stycznia 1945 r. mieszkańcy Tworoga 
udali się do kościoła parafialnego na nieszpory. Nikt 
wówczas nie przypuszczał, że wkrótce do 
miejscowości wkroczy Armia Czerwona siejąc strach  
i okrucieństwo. Minęło ponad 70. lat od tamtych 
wydarzeń. Jak je zapamiętali naoczni świadkowie? 

Mieszkaniec Tworoga (dane do wiad. red.) miał wówczas 
13 lat. Był wieczór. – Usłyszeliśmy głośny łomot. Rosjanie 
uderzali karabinami o drzwi. Ojciec poszedł otworzyć. To 
byli dwaj radzieccy oficerowie. Obydwaj pijani i skorzy do 
awantur. Jeden zaczął bić ojca swoim pistoletem – 
wspomina 85-letni dziś mężczyzna. Żołnierz był wyjątkowo 
agresywny. Nazywając domowników faszystami, ustawił 
ich pod ścianą. – Zaczął grozić ojcu, że go zabije. Ojciec 
na szczęście mówił po rosyjsku i to nas prawdopodobnie 
uratowało – twierdzi nasz rozmówca. Spokojniejszy  
z żołnierzy był już gotów spokojnie wyjść z domu, drugi 
jednak nie dawał za wygraną. Zaczęli nerwowo 
dyskutować. W końcu pijany i uzbrojony wymierzył  
w stronę kolegi, ten jednak zdążył chwycić go za 
nadgarstek. Niestety broń  wystrzeliła. – To były ułamki 
sekund. Stałem wtedy za mamą. Kula trafiła mnie w łydkę 
– relacjonuje mieszkaniec Tworoga. Zrobił się zamęt. 
Chłopiec nie wiedział co się stało. Robił to co wszyscy – 
uciekał. Zamieszanie i popłoch spowodowało, że stracił 
rodziców z oczu. Nie wiedząc gdzie są, rozglądał się po 
ulicy. Dostrzegł jednak tylko żołnierzy pilnujących ulic. Na 
szczęście wkrótce okazało się, że rodzina nie ucierpiała. 
Ukryła się u sąsiadów. On również tak zrobił. – Gdy 
wszedłem do środka zobaczyłem wiele kobiet i dzieci, 
wszyscy uciekli przed radziecką armią. Owinięto mi nogę 
ręcznikiem. Dopiero wtedy zaczęła krwawić – wspomina. 
Kula przeleciała na wylot i utknęła w ścianie. Choć kość 
była nienaruszona, rana była bardzo poważna. Jak 
wspomina, rana goiła się ok. 3 miesięcy. Przez ten czas 
łydka była niemal czarna. – Matka okładała mi ją maścią 
przygotowaną na bazie ziół przez miejscowego znachora. 
Nazywał się Wyleżol. To mu zawdzięczam powrót do 
zdrowia. 

Armia Czerwona szła od strony Lublińca i Koszęcina. 
Feralną niedzielę Ginter Lendel (wówczas 17-letni)  
spędzał z rodziną u cioci. Pamięta jak kilku zwiadowców 
zatrzymało się przed mostem na ul. Koszęcińskiej. Jeden 
ruszył dalej badając teren. Gdy wkroczyła cała armia, 
zaczęło się piekło. – Grabieże, gwałty i morderstwa – tym 
się zajmowali i to działo się u nas – mówi dobitnie Ginter 
Lendel. W lutym 1945 r. mężczyźni, którzy nie służyli w 
wojsku mieli się zgłosić na Plac Wolności (obok kościoła). 
– Wśród nich byłem ja – mówi pan Ginter. – Od samego 
początku czułem, że powrotu z tej wyprawy nie będzie. 
Zacząłem myśleć jak uciec – wspomina. Wokół kościoła  
w Tworogu ustawione były radzieckie czołgi. – Zrobiło się 
zamieszanie, a ja od razu skorzystałem z chwili nieuwagi 
żołnierzy i wymknąłem się. Uciekałem ul. Krasińskiego do 
domu mojej ciotki – Agnieszki Dyja. Przeczekałem tam ok. 
2 godziny. Kiedy trochę się uspokoiło, przemknąłem do 
domu – mieszkałem wówczas na ul. Powstańców Śląskich, 
za budynkiem OSP. Nie wychodziłem z domu przez  
2 tygodnie. Po tym czasie uciekłem do kolegi Helmuta 
Wałach, z którym ukryłem się w szopie jego mamy. 
Spędziliśmy tam 3 tygodnie – opowiada. 
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ZABAWA Z WIÓRKAMI 

Do czego możemy wykorzystać osikowe drewno?  
Są tacy, co stwierdzą, że osikowe kołki to legendarna 
broń w walce z  wampirami. Inni podpowiedzą, że to 
świetny surowiec do wyrobu zapałek lub materiał na 
opał. A my słyszeliśmy coś zupełnie innego. 
Uczestnicy „Ferii z GOK-iem” mogą potwierdzić, że 
osikowe łyko to niezwykle plastyczny materiał idealny 
do kreatywnej zabawy. Dzieci przekonały się o tym  
17 stycznia podczas wizyty w „Osikowej Dolinie”  
w Koziegłowach. 

Na miejscu, po słodkim (ciasteczkowym) powitaniu, był 
czas na poznanie słynnego materiału, z którego miejscowi 
rękodzielnicy uszyli największy na świecie kapelusz. 
Gigantyczne nakrycie głowy trafiło do Księgi Guinnessa! 
Dzieci dowiedziały się, że technika tworzenia z osikowego 
łyka powstała w XIX w. na Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej. W „Osikowej Dolinie” kontynuowana jest 
lokalna tradycja, z której uczyniono tu prawdziwą sztukę. 
W „Dolinie” powstają unikatowe na skalę światową  
(ze względu na wzornictwo i surowiec) dekoracje, ozdoby, 
koszyki, kapelusze, a nawet lampy.  

Wycieczka z GOK-u skorzystała z oferty warsztatów  
z wykorzystaniem osikowych wiórek. Kolorowe, drewniane 
płatki nalepiano na styropianową podstawę i wkrótce, pod 
okiem instruktorek, dzieci stworzyły postacie z bajek. 

Jeżeli sądzicie, że opiekunki mogły w tym czasie 
odpocząć, mylicie się! W „Osikowej Dolinie” nikt nie 
próżnuje. 

Dorosłych obowiązywały te same reguły, te same pędzle 
i wiórki… Jednym słowem wszyscy się bawili!  

Ekipa z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
z pewnością wróci w to miejsce, a wam serdecznie 
polecamy wizytę w „Osikowej Dolinie”, która oferuje 
również warsztaty i szkolenia dla dorosłych.  

Z „Ferii z GOK” skorzystało 45 dzieci. W terminie 
od 16 stycznia do 20 stycznia odbyło się 5 wycieczek. 
Poza „Osikową Doliną” dzieci odwiedziły Zabytkową 
Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach, Multikino, 
kręgielnię oraz basen.   

Poniżej ekipa wesołych uczestników „Ferii z GOK”. Zdjęcie 
wykonano 20 stycznia przed basenem „MEWA” 
w Gliwicach.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

AKADEMIA DESHI ZAPRASZA 

Od niedawna w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
działa Akademia DESHI oferująca młodzieży aktywne 
popołudnia z instruktorem. W programie spotkań  
są treningi karate, gry planszowe, ping pong, zabawy 
ruchowe (także na wrotkach i rolkach), a nawet lekcje 
łucznictwa.  

– Nie spodziewaliśmy się tylu osób. Było nas ok. stu, 
w tym mieszkańcy ościennych sołectw. Bardzo nas to 
cieszy – przyznaje sołtys Świniowic Patrycja Skowronek.  

Sołtys i rada sołecka ze Świniowic dziękują za pomoc 
i wsparcie współorganizatorom i sponsorom: OSP 
Świniowice, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Nadleśnictwu Brynek. 

SENIORZY KOLĘDUJĄ  

27 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
było bardzo nastrojowo, a nawet wzruszająco. Grupa 
teatralna działająca przy Akademii Seniora tym razem 
przygotowała scenkę zatytułowaną „Hej kolęda, 
kolęda…”. Scenariusz powstał w oparciu o kolędy, 
wśród których znalazły się także wersje gwarowe.  

GOK zaprasza młodzież na bezpłatne spotkania  
w każdy poniedziałek (godz. 15-17) i czwartek (godz. 
15-17 oraz 17-20).  

Treść mini-przedstawienia sprowadzała się do odwiedzin 
nowonarodzonego Jezusa przez pasterzy i trzech króli. 
Warto dodać, że tym razem seniorzy współpracowali 
z młodym pokoleniem. W rolę pasterzy wcielili się: 
Tadeusz Rode, Kamil Zgodzaj i Maciej Gruszka. Aniołkami 
były Helena Frączek i Oliwia Rekus. Natomiast z ramienia 
Akademii Seniora wystąpili: Jadwiga Kluf, Natalia Frączek, 
Jadwiga Pakusa, Maria Płatek, Leokadia Sobczyk oraz 
Brygida i Henryk Rekus. Nad całością czuwała Barbara 
Izworska.  

Po kolędowaniu Seniorzy zaprosili widownię na 
poczęstunek. Przepyszne ciasta, jak zawsze, upiekła 
Brygida Rekus.  

Zobaczcie zdjęcia na 
 www.gok-tworog.pl 

 

Zdjęcia z wybranych spotkań na stronie  
www.gok-tworog.pl 

W KARNAWAŁOWYM NASTROJU  

I mali, i trochę więksi, a nawet dorośli... 26 stycznia   
w Świniowicach wszyscy poczuli karnawałowy klimat. 
Impreza przyciągnęła mnóstwo osób, również z innych 
sołectw. Nas zachwyciły różnorodne kostiumy, które 
możecie zobaczyć w naszej galerii na www.twg-kurier.pl 

Organizatorzy zapewnili nie tylko animatora zabaw  
i oprawę muzyczną, ale także poczęstunek dla dzieci i ich 
rodziców oraz upominki dla dzieci i młodzieży.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
GORĄCY NASTRÓJ W MROŹNY 
DZIEŃ 

Na dworze dokuczliwy mróz utrudniał życie, śnieg 
skrzypiał pod stopami, drogi błyszczały się niczym 
lodowiska, a auta odmawiały posłuszeństwa…  Taka 
pogoda nie zachęca do spacerów. Tym bardziej 
cieszymy się, że znaleźli się śmiałkowie, którzy  
7 stycznia przybyli do Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu, gdzie zorganizowano Śląsko-Góralskie 
Kolędowanie.  

Na rozgrzewkę wystąpił zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”. 
Fenomenalne głosy wokalistów  wprowadziły wszystkich  
w ciepły nastrój, a kiedy przyszedł czas na brawa, nie 
obyło się bez bisu… Gościem specjalnym wydarzenia był 
zespół regionalny „Mała Istebna”. To nie pierwsza wizyta 
przedstawicieli zaprzyjaźnionej gminy Istebnej w Tworogu. 
Trzy lata temu odbyło się po raz pierwszy wspólne 
kolędowanie w GOK-u, zaś wzajemne odwiedzanie się 
przy okazji różnych wydarzeń gminnych stało się już 
tradycją. Na zakończenie występu mali artyści 
symbolicznie przekazali gminie tradycyjne „połaźniczki”, 
czyli gałązki iglaków ozdobione kolorową bibułą, mające 
zapewnić powodzenie i szczęście w Nowym Roku. Na 
koniec wystąpiła trzecia gwiazda wieczoru – pełna energii 
nadzieja gminy, czyli zespół „Tworożanie”! I tym razem 
były gromkie brawa oraz bis. Artykuł poświęcony zespołowi 
znajdziecie na następnej stronie.   

Dochód ze sprzedaży przeznaczono na szczytne cele. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce prowadził akcję na 
rzecz kilkuletniej Mai Rachwalskiej, z kolei uczniowie 
SP w Tworogu przekazali zebrane pieniądze o. Józefowi 
Mazurowi z przeznaczeniem na cele misyjne. – Cieszę się, 
że udało się przy tej okazji połączyć cele społeczno-
kulturalne i charytatywne. Koncert stał się również okazją 
do budowania przyjaznych relacji z gminami Istebna 
i Koszęcin, bo wiele nas łączy. W tym przypadku 
wspólnym mianownikiem była kultura regionalna 
reprezentowana przez nasze zespoły. Mam ogromną 
nadzieję, że serdeczna atmosfera jaka wówczas nam 
towarzyszyła, zaowocuje wieloma wspólnie realizowanymi 
przedsięwzięciami – mówi z-ca wójta Klaudiusz Wieder. 
Spotkanie prowadził duet śląsko-góralski, czyli Elżbieta 
Polok z Istebnej i z-ca wójta Tworoga, Klaudiusz Wieder. 
Gośćmi gminy byli: wójt Koszęcina Zbigniew Seniów, z-ca 
wójta Istebnej Józef Polok oraz prezes Przymierza 
Śląskiego Jan Hahn wraz z członkami Stowarzyszenia.  

– Dziękuję za pomoc Radzie Rodziców oraz dyrekcji 
SP w Tworogu, pracownikom ZSP w Wojsce, OSP 
w Kotach i Świniowicach za zabezpieczenie parkingu, 
sołtys Tworoga Gertrudzie Byszewskiej, restauracji „Barć 
Dębowa” w Tworogu, a także pracownikom GOK-u 
za przygotowanie sali i przepięknych dekoracji – mówi 
z-ca wójta, Klaudiusz Wieder.  

BO FOLKLOR JEST FAJNY!  

Ćwiczą trojaka, poloneza, polkę, tańce podhalańskie, 
śpiewają w gwarze i noszą stroje ludowe. Robią to, co 
uznajemy za średnio popularne, szczególnie wśród 
młodzieży. „Tworożanie” jednak idą pod prąd. Trenują, 
rozwijają się i coraz śmielej stają się żywą reklamą 
rodzimej kultury. Doceniani nie tylko w  gminie 
Tworóg, dowodzą, że kultura tradycyjna może być 
i jest atrakcyjna.  

Zespół powstał cztery lata temu w Szkole Podstawowej 
w Tworogu. Prowadzeniem zajęła się Iwona Mazur. –
Wszystko zaczęło się od luźnej rozmowy z z-cą wójta, 
Klaudiuszem Wiederem. Opowiadałam o mojej 
młodzieńczej przygodzie z lublinieckim zespołem „Halka”, 
w którym jeszcze jako panna tańczyłam i śpiewałam przez 
5 lat – mówi pani Mazur. 

Kolędowanie było tym milsze, że towarzyszyła mu kawa, 
pyszne ciasta i przekąski przygotowane przez rodziców  
z gminnych szkół.  
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Obecnie zespół tworzą dwie grupy: starsza i młodsza. 
Łącznie 30 osób. Spotykają się raz w tygodniu – we wtorki. 
– Na naszych spotkaniach ćwiczymy nie tylko 
choreografię. Nierzadko trenujemy także cierpliwość –
mówi uśmiechając się Marzena Adamska. Choreografka 
na co dzień tańczy w grupie baletowej zespołu Pieśni 
i Tańca „Śląsk”. Ma wiele do przekazania, ale nie ukrywa, 
że bywa to trudne. – Dzieci, szczególnie młodsze, często 
się dekoncentrują. A powtórzenia, które utrwalają kroki, są 
niezbędne – mówi. – To ciężka fizyczna praca – dodaje 
pani Iwona. – Robimy to po lekcjach, dzieci bywają 
zmęczone, ale uwielbiamy to. Wiem, że to ma sens. Po 
wielu próbach dzieci mogą dostrzec swoją pracę. A kiedy 
ja widzę ich swobodne zachowanie na scenie i pewność 
siebie, nie mam wątpliwości, że zmierzamy we właściwym 
kierunku – mówi. 

Zespół jest doceniany m.in. na Przeglądzie Gwary Śląskiej 
w Wielowsi (zawsze zajmując miejsce na podium). Poza 
rodzimą sceną, „Tworożanie” wystąpili już w Czechach 
(gmina partnerska Benov) oraz w Niemczech (gmina 
partnerska Kumhausen). Byli w Centrum Kultury Śląskiej 
w Nakle Śląskim, Chorzowskim Centrum Kultury i Domu 
Dziecka w Ścinawce Dolnej. Mieszkańcy Tworoga mogli 
na własne oczy zobaczyć utalentowaną grupę podczas 
Śląsko-Góralskiego Kolędowania w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu (tekst wyżej).  

Współczesny świat stawia przed kulturą tradycyjną 
ogromne wymagania. Jest zmuszona nie tylko bronić się 
przed wszechobecną globalizacja. Aby przetrwać, musi 
pozostać żywą. Musi być elastyczna. – My tacy jesteśmy –
przekonuje Iwona Mazur. Co ma na myśli? Zespół budują 
młodzi ludzie. Jeżeli nie zobaczą w tym pierwiastka 
atrakcyjności, elementu, który ich przyciągnie, nie 
zaangażują się. Tymczasem uczestnictwo, szczególnie 
w tak absorbującym przedsięwzięciu, wymaga 
poświęcenia, regularnych treningów i czasu również 
w weekendy. Co więc widzą młodzi ludzie 
w „Tworożanach”? Być może odpowiedzią jest jedno 
słowo, które dobitnie definiuje samą kulturę tradycyjną. To 
barwy! Barwne są tradycje ludowe, stroje, tańce, pieśni. 
Nie ma tu nudy, ani monotonii. Jest za to rytm (uwielbiany 
przez dzieci), skoczne utwory, ciekawe układy 
choreograficzne, a na koniec występu brawa! Być może 
właśnie różnorodność charakteryzująca „Tworożan” 
powoduje, że coraz więcej dzieci z własnej inicjatywy 
zgłasza się do zespołu.  

Klaudiusz Wieder dostrzegł w nauczycielce szansę,  
na zbudowanie rodzimego zespołu folklorystycznego  
z Tworoga. Pomysł podłapała dyrektor szkoły, Małgorzata 
Ziaja i wkrótce rozpoczął się nabór. Początkowo był z tym 
problem. Na starcie pani Iwona „wykorzystała” potencjał 
drzemiący w jej klasie i własnych córkach. Teraz należało 
wydobyć z dzieci talent. – Oczywiście nie każdy się 
nadaje. Nie każdy dysponuje warunkami wokalnymi  
i wyczuciem rytmu. Z czasem jednak okazało się, że mamy 
w szkole bardzo wielu zdolnych uczniów, którzy 
odpowiednio prowadzeni zaczęli robić fantastyczne 
postępy – przyznaje. Z tym stwierdzeniem zgadza się z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder. – Wiem, że oprócz pracy 
nauczycieli i uczniów, na sukces pracują rodzice, którzy 
zachęcają, motywują dzieci i znajdują czas na dowożenie. 
Powiedzmy sobie szczerze, dodatkowe zajęcia dzieci, to 
więcej pracy dla rodziców. Aktywność pozalekcyjna w jakiś 
sposób definiuje grafik całej rodziny, dlatego należą im się 
podziękowania. Ci rodzice słusznie wierzą w to, że 
ćwiczenie emisji głosu, tańca, obycia na scenie, właściwej 
postawy ciała, aparycji, pracy przeponą w przyszłości 
zaowocuje i przyda się w dorosłych życiu – dodaje.  

Nie wykluczone, że „Tworożanie” doczekają się własnej 
płyty. – Czekamy na projekt unijny, w ramach którego 
moglibyśmy zrealizować zadanie. Byłby to ciekawy sposób 
na podkreślenie roli, jaką folklor odgrywa w naszej gminie 
– mówi z-ca wójta.   

Oprócz koordynatora zespołu, Iwony Mazur w pracę  
z „Tworożanami” zaangażowała się choreografka Marzena 
Adamska oraz nauczycielki Beata Janiga i Brygida Samol. 
– Nie możemy nie wspomnieć o naszych paniach z obsługi 
szkoły, które wspierają nas dbając o stroje – mówi pani 
Iwona. 

 Foto. – Nie ma nic piękniejszego jak wspomnienia, a tych mamy już 
wiele. Warto to utrwalać, dlatego w tym roku za priorytet stawiam sobie 
stworzenie kroniki zespołu – mówi Iwona Mazur. A oto jedno z nich – 

występ podczas pamiętnego otwarcia szkolnej biblioteki. 
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LUDZIE LISTY PISZĄ, NAWET  
W MAŁEJ WIOSCE, LISTY SZARE, 
BIAŁE, KOLOROWE…  
– CZYLI O POLSKO-WĘGIERSKIEJ 
KORESPONDENCJI W WOJSCE 

Uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Wojsce, od 
października 2016 r. prowadzą listowną korespondencję ze 
swoimi rówieśnikami z węgierskiej szkoły w miejscowości 
Veszprem. Listy są efektem wizyty Pani Grażyny Nierychło 
na Węgrzech i jej udziału w konferencji dla germanistów  
z całej Europy. Dzięki tej wizycie, nauczycielka nawiązała 
wiele nowych kontaktów, poznała węgierski styl nauczania 
języka niemieckiego oraz nowe, nietypowe metody uczenia 
tego trudnego języka. Jednym z niewątpliwych plusów 
wyjazdu są listy – pisane oczywiście nie po węgiersku,  
a po niemiecku. Pisanie i nawiązywane kontaktów  
z rówieśnikami z innych państw bardzo mocno motywuje 
do nauki języka niemieckiego, zmusza do poszukiwania 
nowych słówek, otwarcia na inne narody i kultury. Z takiej 
korespondencji wynikają nieraz śmieszne sytuacje  
i historie. Jeden z węgierskich uczniów podpisał swój list: 
Boldog Karacsonyt. Uczniowie klasy IV przez długi czas 
zastanawiali się co może oznaczać to skomplikowane 
wyrażenie… Jakże wielkie było zdziwienie wszystkich gdy 
okazało się, że to po prostu: Wesołych Świąt! 

Wyróżnienia otrzymali: państwo Chmiel, państwo 
Poloczek, państwo Małek, państwo Rubin, państwo 
Kiełkowscy, państwo Król.  

BORUSZOWICE-HANUSEK 
13 stycznia zorganizowano spotkanie noworoczne dla 
seniorów z sołectwa Boruszowice-Hanusek. Rozpoczął je 
sołtys Marian Łuczak życząc wszystkim pomyślnego 2017 
roku. Z kolei proboszcz miejscowej parafii pobłogosławił 
opłatek, którym następnie wszyscy obecni się podzielili.  

Mamy nadzieję, że uczniowie z węgierskiego Veszprem 
tak samo jak uczniowie z Wojski nie potrafią się doczekać 
na kolejny list pełen językowych zagadek! 

Hanna Blacha 

SPOTKANIA NOWOROCZNE 

KOTY 
Jak co roku w styczniu odbyło się spotkanie noworoczne 
mieszkańców sołectwa Koty. To było bardzo miłe 
popołudnie spędzone przy wspólnym kolędowaniu  
i rozmowach. Był też mały poczęstunek. Radni, Rada 
Sołecka i Sołtys dziękują wszystkim, którzy byli obecni  
i zapraszają za rok.   

W Kotach rozstrzygnięto także świąteczny konkurs  
z nagrodami na najlepiej udekorowaną posesję:  
I miejsce – Gizela Grzybek 
II miejsce – państwo Osadnik  
III miejsce – Monika Soporowska  

W spotkaniu uczestniczył wójt, Eugeniusz Gwóźdź, 
przewodniczący Rady Gminy Łukasz Ziob, radna Beata 
Czierpka-Broll oraz przedstawiciele rady sołeckiej. Jak co 
roku nie zabrakło oprawy muzycznej i pysznego 
poczęstunku.  

TWORÓG 
14 stycznia w szkole podstawowej w Tworogu spotkali się 
seniorzy z Tworoga. Spotkanie otworzyli gospodarze –
sołtys Gertruda Byszewska, wójt Gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź i dyrektor SP w Tworogu Małgorzata Ziaja. Nim 
podano obiad, wystąpili uczniowie z koncertem kolęd dla 
seniorów, który był gorąco oklaskiwany przez widownię –
Po występie i poczęstunku seniorzy wspólnie rozmawiali 
z władzami gminy o sprawach dla nich bardzo istotnych. 
Między innymi o zdrowiu oraz ponownym spotkaniu w tym 
gronie w przyszłym roku – relacjonuje Bertold Kubitza.
Podczas spotkania władze gminy i Rada Sołecka wznieśli 
wspólny  toast za zdrowie i pomyślność seniorów sołectwa 
Tworóg.  

Rada Sołecka i sołtys Gertruda Byszewska składają 
podziękowanie dyrekcji szkoły za gościnę oraz restauracji 
„Barć Dębowa” za cateringową obsługę spotkania. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
NIEZAMOŻNA, ALE ZARADNA 
Gmina Tworóg nie jest magnatem finansowym. Mała, 
której liczba mieszkańców nie przekracza 8 tys., nie 
może się pochwalić dochodowym przemysłem czy 
biznesem działającym na jej terenie, co realnie 
podniosłoby poziom dochodów. A jednak radzi sobie  
i dobrze wykorzystuje swój potencjał. Świadczą o tym 
liczne nagrody i wyróżnienia. 

Na dochody jednostek samorządu terytorialnego składają 
się dochody własne, subwencja ogólna i dotacje 
celowe z budżetu państwa. Dochodami mogą być również 
środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 
niepodlegające zwrotowi np. środki z budżetu Unii 
Europejskiej. Źródłami dochodów własnych są głównie 
podatki i opłaty. Zaś wskaźnik dochodów podatkowych  
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (wskaźnik G) jest 
brany pod uwagę przez Ministerstwo Finansów i stanowi 
podstawę do wyliczenia rocznych kwot subwencji 
wyrównawczej. Część wyrównawcza subwencji ogólnej ma 
na celu zmniejszenie stopnia dysproporcji dochodów 
jednostek samorządu terytorialnego ze środków budżetu 
państwa. Zasada jest prosta, im wyższy dochód, tym 
subwencja niższa. Współczynnik Tworoga stanowi  
77 procent średniej krajowej. Wynik ma związek z wiejskim 
i rolniczym charakterem gminy. Mieszkamy na terenach 
nieuprzemysłowionych, a zarejestrowane w gminie firmy 
są usługowe (nieprodukcyjne). Jak wyjaśnia skarbnik 
gminy, Renata Krain, stawki podatkowe dla 
przedsiębiorców nie są co prawda najwyższe, ale jest to 
zabieg celowy. Ma zachęcić właścicieli firm do 
prowadzenia działalności u nas. Musimy również pamiętać, 
że spora część gruntów należy do kategorii V i VI – w ich 
przypadku (reguluje to odpowiednia ustawa) nie nalicza się 
podatku, co oznacza dla gminy brak wpływów. – Mimo 
niższych dochodów w stosunku do ościennych gmin, 
staramy się realizować wiele zadań – przekonuje Renata 
Krain. Subwencja oświatowa pokrywa 76 procent kosztów 
związanych z oświatą. Resztę – ponad 9 mln zł (!) – 
pokrywa gmina z własnego budżetu. Do tego należy dodać 
ponad 2 mln zł na przedszkola. Sporym wydatkiem jest 
również szeroko rozumiana opieka społeczna. Z budżetu 
przeznacza się na ten cel ok. 1,5 mln zł. Pomimo 
ogromnych wydatków, gmina jest w stanie im sprostać. 
Dodajmy, że urzędnicy systematycznie pozyskują środki 
zewnętrzne, które w wyraźny sposób ułatwiają 
przeprowadzenie wielu inwestycji. O liczbie 
przeprowadzonych projektów, dobitnie świadczy urzędowy 
korytarz usiany tabliczkami z informacją o każdym 
projekcie. – Naszą sytuację możemy porównać do rodziny, 
w której na barkach niezamożnych rodziców spoczywa 
obowiązek zadbania o dzieci i siebie. Potrzeby nieraz 
przewyższają dochody, ale paradoksalnie ograniczone 
możliwości finansowe mobilizują ich. Nikomu niczego nie 
brakuje. Sądzę, że wpasowujemy się w ten opis. Pomimo 
ograniczeń, rozwijamy się. Wykorzystujemy nasz potencjał 
i idziemy do przodu. Nie jest może łatwo, ale to nie znaczy, 
że nasza praca jest nieefektywna – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.   

 

EKOKARLIK DLA TWOROGA 
Spora część inwestycji i zadań prowadzonych przez 
gminę Tworóg wpisuje się w szeroko rozumianą 
politykę proekologiczną. Komisja konkursu 
„EkoKarlik” doceniła starania gminy i przyznała jej 
nagrodę. Tworóg znalazł się wśród ośmiu laureatów 
konkursu. – Chciałem podziękować całej ekipie 
pracowników oraz radnym. Na to wyróżnienie wszyscy 
ciężko pracowaliśmy – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź.  

To była druga edycja „EKOKARLIKA”. Konkurs ogłosił 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, chcąc w ten sposób wyróżnić 
przedsiębiorstwa, spółdzielnie oraz jednostki samorządu 
terytorialnego, samorządu gospodarczego z terenu 
województwa śląskiego, realizujące szeroko pojęte 
przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Celem 
konkursu jest również promocja etyki ekologicznej 
w działaniach na rzecz środowiska. 

Co doceniono w naszej gminie? Gmina Tworóg 
charakteryzuje się wysokim stopniem zwodociągowania 
(98 %). Aktualnie na 118 km sieci jest 2400 przyłączy 
wodociągowych w 10 sołectwach Gminy Tworóg. Na 
terenie gminy Tworóg funkcjonuje system kanalizacji 
sanitarnej znajdujący się w miejscowościach Koty, Brynek i 
Tworóg zakończony oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Tworóg. 

Oceniając nas, komisja brała pod uwagę nie tylko 
gospodarkę wodno-ściekową. Na terenie gminy nie ma 
obszarów zdegradowanych i zrekultywowanych. Dominują 
u nas tereny leśne i uprawne. Pod względem potencjału 
biologicznego ekosystemów przeważają ekosystemy o 
najwyższej aktywności biologicznej (lasy wraz z łąkami 
oraz wodami). Podejmowane są także różne działania na 
rzecz ochrony powierzchni ziemi oraz powietrza. W 
przypadku powietrza można wskazać na „Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji”. W ramach Programu 
zlikwidowano 53 kotły nieekologiczne opalane paliwem 
stałym. W ich miejsce zamontowano 53 kotły nowej 
generacji.  
 

 

Foto. www.tworog.pl  
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Gmina w ostatnich latach podjęła szereg działań 
związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej  
do których można zaliczyć: 

• Program ograniczenia niskiej emisji poprzez 
wykorzystanie energii słonecznej w systemach kolektorów 
dla potrzeb wytwarzania ciepłej wody użytkowej  
w wybranych gospodarstwach domowych Gminy Tworóg; 

• Modernizację obiektów komunalnych. 

Gmina intensywnie rozwija swój potencjał w zakresie OZE 
i AZE. W obecnym czasie przystąpiła do programu: 
„Słoneczna Gmina”. Celem Programu jest umożliwienie 
mieszkańcom gminy zakupu kompletnych zestawów 
kolektorów słonecznych na bardzo atrakcyjnych 
warunkach. Finansowanie zadania odbywa się w 45%  
z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Kolektory słoneczne będą stanowiły 
układ wspomagający podgrzewanie ciepłej wody 
użytkowej, średniorocznie gwarantujący zapotrzebowanie 
na poziomie 50-60%. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskany 
zostanie znaczący efekt ekologiczny w postaci 
ograniczenia emisji szkodliwych związków. 

To tylko niektóre działania Gminy, które przyczyniły się do 
zdobycia nagrody. Dla wszystkich mieszkańców 
najważniejsze jednak jest to, że stosowanie 
nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań przekłada się na 
jakość życia – jakość wody, powietrza i upraw. 

„NIE” DLA OSZUSTÓW 

Pamiętajcie – oszust wykorzysta każdą chwilę 
roztargnienia i moment zmniejszonej czujności. 
Domokrążcy i telemarketerzy, którzy oferują 
potencjalnym klientom najrozmaitsze usługi nie tracą 
zapału. Naiwnych i podatnych na manipulacje szukają 
także w naszej gminie. Niedawno do Urzędu Gminy  
w Tworogu trafiły sygnały o sprzedawcach apteczek, 
którzy działają rzekomo z ramienia gminy. Nie jest to 
jednak prawdą.  

Niby wszyscy znamy stare prawdy: nie wolno wpuszczać 
do domu obcych, nie wolno dawać obcym pieniędzy i nie 
wolno podpisywać umów bez uprzedniego ich przeczytania 
ze zrozumieniem.  

 

Mimo to oszuści nie odpuszczają. Bez zająknięcia, patrząc 
w oczy kłamią jak z nut w nadziei, że znajdą naiwnego 
i ubiją interes. I niestety udaje im się to również w naszej 
gminie. Dlatego po raz kolejny poruszamy temat. 
Przedstawiają się różnie. Jako „pan X z energetyki” (nie 
podając nazwy firmy), pan Y ze skarbówki, przedstawiciel 
handlowy wysłany przez gminę, a nawet wolontariusz 
zbierający na chore dzieci czy sierociniec… Oszuści nie 
mają skrupułów. Pukają do domów, usypiają naszą 
czujność schludnym ubiorem i elokwencją oraz podsuwają 
gotowe „atrakcyjne” umowy i kontrakty, które wystarczy 
podpisać…  

W ostatnim czasie na „topie” są sprzedawcy apteczek. 
Zachwalają, reklamują i… kłamią. Mieszkańcy, który stali 
się potencjalnymi klientami mogę potwierdzić, że 
sprzedawcy powoływali się na Urząd Gminy w Tworogu 
twierdząc, że sprzedaż jest prowadzona z ramienia gminy 
za jej pozwoleniem. Nie jest to prawdą. – Nie 
współpracujemy z żadnym sprzedawcą apteczek. Nie 
wspieramy promocji i sprzedaży takich usług. Gmina 
nie jest uprawniona do prowadzenia tego typu akcji –
zapewnia wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Jeżeli macie 
wątpliwości co do prawdziwości przedstawianej wam 
oferty, a przedstawiciel handlowy twierdzi, że współpracuje  
z gminą, zawsze możecie zadzwonić do Urzędu Gminy 
(tel. (32) 285-74-93) i zapytać o to pracowników. 

Innym przykładem oszustw w naszej gminie są 
telefoniczne próby sprzedaży czujników dymu do 
domowych kotłowni. Poinformowała nas o tym 
właścicielka firmy kominiarskiej z Tworoga Justyna Filip-
Ferdin. Zgodnie z jej relacją sprzedawca podszywał się 
pod nią lub przedstawiał jako przedstawiciel  „nadrzędnej 
instytucji” i namawiał do kupna czujników dymu 
argumentując to istniejącymi (rzekomo) przepisami. – Nie 
mamy z tym nic wspólnego. Zakup czujników jest 
dobrowolny, nie istnieje taki obowiązek. To zwykłe 
oszustwo – twierdzi pani Ferdin nie kryjąc oburzenia.  

Apelujemy więc o zachowanie rozsądku i daleko idącej 
ostrożności.  

Nie bójcie się zgłaszać podejrzanych prób sprzedaży 
różnych usług policji. 

Komisariat Policji w Tworogu 
42-690 Tworóg 
ul. Zamkowa 16 

tel. 323935208, 323841041 
tworog@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 

Zaglądajcie także na stronę Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach:  

www.tarnowskie-gory.slaska.policja.gov.pl 

Znajdziecie tam przydatne informacje oraz artykuły. Nas 
zainteresował tekst „Oszuści znów działają” opisujący 
próby wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Oszuści 
dzwoniąc do seniorów podawali się za funkcjonariuszy 
Centralnego Biura Śledczego lub za członka rodziny, który
spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy… To może 
przytrafić się także wam! Warto wiedzieć jak reagować.   
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AKCJA ZIMA  

Mroźna i śnieżna aura zachęca do korzystania  
z zimowych sportów i zabaw, na które miniona zima 
nie pozwalała. Jednak zaśnieżone lub oblodzone drogi 
to udręka dla kierowców i oczywisty wydatek dla 
zarządcy dróg.  

Przypominamy, że drogi publiczne dzielą się na kilka 
kategorii: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. 
Podział ten wskazuje na podmiot odpowiedzialny za 
utrzymanie dróg. Drogi krajowe podlegają pod Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, za drogi 
wojewódzkie odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich  
w Katowicach, za powiatowe – Zarząd Dróg Powiatowych 
w Tarnowskich Górach. Drogami gminnymi natomiast 
zarządza gmina. Zimowe utrzymanie dróg mieści się  
w zakresie obowiązków wskazanych podmiotów. Wszelkie 
problemy związane z drogami należy zgłaszać 
odpowiedniemu zarządcy. Pamiętajcie o tym, bo wiele 
zgłoszeń wpływających do gminy dotyczy dróg, o których 
gmina nie może decydować, bo nie są jej własnością.  

Gmina Tworóg podpisała umowę na zimowe utrzymanie 
dróg z firmą ZUK Tworóg.  Jedna akcja bierna kosztuje 
571,45 zł (czyli sam dyżur), natomiast akcja czynna 
kosztuje 5714,46 złotych. W 2016 roku było 11 akcji 
biernych oraz 5 akcji czynnych. W bieżącym roku mieliśmy 
już 19 akcji biernych oraz 10 czynnych. Gmina stara się na 
bieżąco reagować i uwzględniać sugestie mieszkańców. 
Ze względu na ochronę środowiska, drogi gminne są 
głównie odśnieżane, a w przypadku wystąpienia gołoledzi 
posypywane piaskiem.  
 

9 LAT „TWG KURIERA”  

Od 9 lat naszym wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu. Przez ten długi czas wiele się działo, a każde 
ważne wydarzenie znalazło swoje odzwierciedlenie 
w naszych artykułach. Teksty, zdjęcia, całe strony i kolejne 
egzemplarze – to kawałki naszej wspólnej historii.  
Dodajmy, bogatej historii, o czym świadczą nasze 
statystyki… 

9 lat 
11  punktów sprzedaży 
101  numerów 
54200  wydrukowanych egzemplarzy 
1580  stron 
2252  zdjęcia 
2375  artykułów 
275  artykułów w dziale "Sesja" 
65  artykułów w dziale "Prawnik" 
139  artykułów w dziale "Hobbysta" 
213  artykułów w dziale "Pod lupą" 
778  artykułów w dziale "Kulturalnie" 
867  artykułów w dziale "Na bieżąco" 
38  artykułów w dziale "Sport" 
172  listy i ogłoszenia na "Tablicy" 
84  polecone książki, filmy i płyty 

Informujemy także, że gmina nie ma obowiązku 
utrzymania zimowego dróg będących własnością lub 
współwłasnością prywatną. Mieszkańcy mający  
w posiadaniu takie odcinki dróg, powinni we własnym 
zakresie dbać o ich utrzymanie. 

 Nowym sołtysem została Irena Piecuch (na zdjęciu 
powyżej z wójtem Eugeniuszem  Gwoździem oraz 
przewodniczącym Rady Gminy Łukaszem Ziobem).  

– Chciałem podziękować panu Szram za dotychczasową 
współpracę, a nowej Pani sołtys życzyć samych sukcesów
– mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź.  

 

www.twg-kurier.pl 
www.gok-tworog.pl 

ZMIANA W MIKOŁESCE  
– JEST NOWY SOŁTYS 

19 stycznia w Mikołesce odbyło się zebranie wiejskie 
sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego wybrano 
nowego sołtysa. Dotychczasowy – Albin Szram – 
zrezygnował z funkcji z powodów zdrowotnych 

 

Foto. Gminne drogi są posypywane piaskiem i odśnieżane. Nie zwalnia to 
jednak kierowców z obowiązku dostosowania prędkości do warunków 

pogodowych, bo te, jak wiemy, szczególnie zimą bywają kapryśne. 
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MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ 
LITERATURY 

Gminne Przedszkole w Tworogu przyłączyło się do 
ogólnopolskiego projektu „Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”, którego głównym założeniem jest 
rozwijanie czytelnictwa i współpracy między 
przedszkolami. Jego autorem jest Aneta Konefał, 
dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1  
w Kolbuszowej.  

W ramach projektu w naszym przedszkolu ruszyła akcja, 
w której wybrany miś wędruje do domu wszystkich dzieci z 
danej grupy. Każde dziecko z grupy przyjmuje gościnnie 
w swoim domu wybranego przez dzieci przedszkolnego 
misia. Po przeczytaniu bajki przez rodzica, wpisują tytuł 
bajki, wklejają zdjęcie z misiem, rysują obrazek do bajki,
a potem miś wraca do przedszkola po czym odwiedza dom 
innego dziecka z grupy. 

Projekt to liczne korzyści dla przedszkolaków, a przede 
wszystkim zachęci ich do czytania w przedszkolu 
i w domu oraz przyczyni się do kształtowania postawy 
otwartości i poznawania świata. 

Koordynatorem działań jest pani Anna Arendarska 
z grupą Skrzaty i Joanna Wiczyńska, współpracują Teresa 
Adamczyk z grupą Dinusie, Marta Patyk z grupą Bajkusie. 

Teresa Adamczyk

PRZEDSZKOLE Z PASJĄ 

Gminne Przedszkole w Tworogu wzięło udział w konkursie 
zorganizowanym przez Oficynę MM Wydawnictwo 
Prawnicze. Celem konkursu było przedstawienie 
charakterystyki placówki, opisanie realizowanych 
ciekawych innowacji, osiągnięć, wszystkich działań, które 
pozytywnie wyróżniają placówkę w środowisku lokalnym 
oraz na tle innych placówek przedszkolnych.  

240 misiaczków z całej Polski wyruszyło w niezwykłą 
podróż literacką. Organizator projektu zaplanował dla 
każdego z nich trasę składającą się z dziesięciu 
przedszkoli. Każdy pluszak wraz z przedszkolakami  
u których gości, będzie się bawić, zwiedzać przedszkole 
oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchać 
bajek czytanych przez nauczycieli. Miś wyposażony jest w 
dzienniczek, w którym dzieci wpisują tytuł czytanej bajki, 
wklejają zdjęcie swojej grupy oraz dedykację na pamiątkę. 
Odbijają także swoje paluszki maczane w farbie oraz 
wpisują swoje imiona. 

Foto. Oto misie w świecie literatury. Kto by odmówił takim czytelnikom? 

Zgłoszenie w formie opisowej i fotograficznej zostało 
przesłane w roku 2015, kiedy to nasze przedszkole 
obchodziło Jubileusz 35-lecia otwarcia przedszkola 
w nowym budynku. Wszystkie przedstawione działania 
doceniła komisja konkursu i w grudniu 2016 roku 
otrzymaliśmy CERTYFIKAT przyznający placówce tytuł 
„Przedszkole z Pasją Oficyny MM” . 

Koordynator działań Teresa Adamczyk



15 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



16 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Energiczni „Tworożanie” w wersji „na luzie” podczas prób na sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Tworogu. Przeczytajcie  

o początkach działalności zespołu w dziale „Kulturalnie”. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Przedszkolaki z Tworoga są, jak widać, bardzo zadowolone.  
To dlatego, że  przyłączyły się do ogólnopolskiego projektu „Mały Miś  

w świecie wielkiej literatury. Przeczytacie o nim na str. 13. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Co roku samorządowcy składają wieniec  pod „Pomnikiem Pamięci 
Ślązaków – ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań”. Nie 

inaczej było w tym roku (wieniec przygotował Fryderyk Zgodzaj). Wciąż 
pamiętamy o tragediach jakie dotknęły naszych przodków.  

W styczniu 1945 r. do Tworoga wkroczyła Armia Czerwona.  
Jak wspominają ten rok naoczni świadkowie? Artykuł na ten 

temat znajdziecie w dziale „Pod lupą”.  
Foto. Wielopokoleniowe anielskie trio… O co chodzi? Przeczytajcie na 

str. 7 o kolędowaniu przygotowanym przez członków Akademii Seniora.  


