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Tym razem majowe wydanie nie jest pełne słońca. Jest 
trochę deszczu, a nawet… śniegu. Jednak pomimo 
pogodowych utrudnień nie tracimy apetytu na sport 
i zabawę na świeżym powietrzu.  

W dziale „Pod lupą” znajdziecie relację z jubileuszu 
130-lecia OSP w Kotach wraz z artykułem poświęconym 
jego historii. Kilka stron dalej piszemy o „Tworogowskiej 
Dysze po Trowie”. Trzecia edycja imprezy przyciągnęła 
setki biegaczy z różnych zakątków Śląska, Polski, a nawet 
Ukrainy.   

27 maja na pamiątkę pierwszych wolnych wyborów do rad 
gmin i miast obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. 
Z tej okazji przypominamy Wam, co udało się osiągnąć 
w Gminie Tworóg. Artykuł znajdziecie na str. 12. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

 

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

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. 



4 

 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
NOWY ROZDZIAŁ   

O byciu strażakiem nie marzył. Nie szkolił się w tym 
kierunku, nie zabiegał o stanowisko. Jako górnik  
z 25-letnim stażem nigdy nie przypuszczał, że 
pewnego dnia los zwiąże go z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Kotach. Stało się to w 1982 r. Jak? 
Posłuchajcie, bo wówczas rozpoczął się nowy rozdział 
w historii kotowskiej straży.  

Kiedy 14 marca 1982 do Kotów przybyli przedstawiciele 
Komendy Rejonowej Zawodowej Straży Pożarnej  
z Tarnowskich Gór, obawiano się, że OSP zostanie 
zlikwidowane. – Pamiętam, że nieświadomy tego, co się 
dzieje rozmawiałem z kolegą – śp. Pawłem Grunerem. On 
miał zamiar iść na zebranie OSP, zaproponował żebym mu 
towarzyszył. Poszedłem z ciekawości, a wróciłem jako 
prezes – wspomina Marian Mika. Zebranie likwidacyjne, 
niespodziewanie zamieniło się w zebranie założycielskie. 
Tego dnia wielu mieszkańców Kotów zostało członkami 
OSP. W skład zarządu weszli: Marian Mika (prezes), 
Paweł Gruner (naczelnik), Benedykt Grzesiek (zastępca 
naczelnika), Bernard Pisarek (skarbnik) i Karol Grzesiek 
(sekretarz). Dotychczasowy prezes Jerzy Klaszczyk 
otrzymał tytuł Honorowego Prezesa OSP w Kotach.  
– Z tamtego zarządu pozostałem tylko ja, pozostali odeszli 
na wieczną służbę – dodaje pan Marian.  

Właściwie przez cały XX w., aż do lat 80. strażacy 
bazowali na prostych, mało efektywnych sprzętach. – 
Początkowo mieliśmy do dyspozycji tylko motopompy na 
dwukołowym wózku. Aby je przetransportować była 
potrzebna pomoc rolników, którzy użyczali koni lub 
traktora. Takie rozwiązanie wymagało jednak znalezienia 
źródła wody. Motopompa nie posiadała zbiornika wody. 
Skuteczność akcji była więc uzależniona w dużej mierze 
od istnienia w pobliżu jakiegoś cieku wodnego. Nie było 
łatwo. Na początku swojej działalności strażacy posiadali 
tylko ręczne sikawki, tłumnice, wiadra i bosaki – wspomina 
pan Marian.  

Foto. Marian Mika ze swoimi odznaczeniami. Jego najważniejsze 
odznaczenie – Złoty Znak Związku OSP RP jest nadawany najbardziej 

zasłużonym działaczom.  

 

Czasy na szczęście się zmieniły i praca strażaka stała się 
łatwiejsza, choć nadal bardzo niebezpieczna. – Za każdym 
razem kiedy mąż ruszał do akcji, bałam się o niego.
Czułam dokładnie to samo, kiedy jechał do pracy 
w kopalni. Musiałam się liczyć z tym, że może nie wrócić –
przyznaje jego żona. Dziś pan Marian nie uczestniczy 
w akcjach, pełni funkcję honorowego prezesa, ale jak sam 
mówi strażakiem będzie zawsze. I faktycznie, służy straży 
jak tylko może. – Mieszkam tuż obok remizy, więc gdy 
tylko słyszę syreny, wychodzę przed dom i wypytuję co 
i gdzie się stało – mówi. – Dysponuję także pilotem do 
bramy. W razie alarmu, nawet w środku nocy jestem
w stanie otworzyć strażakom.  

W latach 80. OSP miało do dyspozycji starą remizę (tzw. 
betlejkę), która mieściła się naprzeciw placu zabaw. Był to 
murowany, niewielki budynek z drewnianym dachem, 
w którym z ledwością mieściły się motopompy 
z osprzętem. Z istniejących dokumentów można 
wywnioskować, że budynek powstał w latach 30. XX w. 
Dziś nie ma po nim śladu. Tak skromna infrastruktura nie 
pozostawiała złudzeń. Strażacy wiedzieli, że trzeba 
zbudować nową remizę. Marian Mika jako nowy prezes 
stanął przed wielkim wyzwaniem. – Nie ma co ukrywać, 
początkowo nie miałem o niczym pojęcia. Musiałem się 
wdrożyć. Czytałem więc na ten temat, uczyłem się, 
rozmawiałem z bardziej doświadczonymi osobami. Miałem 
świadomość, że przed nami naprawdę sporo pracy –
wspomina pan Mika. W 1984 r. OSP Koty otrzymała 
2 motopompy M-800 oraz samochód bojowy GBM 2,5/8 –
Star 25. Rok później na działce przekazanej straży przez 
gminę, stał już tymczasowy, blaszany garaż. Stara remiza 
została rozebrana, nowa była w trakcie budowy. Dzięki 
pracy strażaków i ich rodzin oraz wsparciu gminy, nowy 
obiekt oddano do użytku 3 lipca 1993 roku. – To był 
pracowity czas, ale jak widać wiele udało się zrobić. 
Ludziom naprawdę się chciało – wspomina były prezes nie 
kryjąc dumy, że niektórzy z jego wychowanków sprawują 
dziś ważne funkcje w pożarnictwie. Jednym z nich jest 
obecny prezes – Joachim Soll. 

 

Foto. 14 maja 1984 r. z inicjatywy zarządu OSP założono kronikę 
jednostki dokumentującą m.in. budowę nowej remizy.  

Unikatowa pamiątka pełna jest starych zdjęć.  
Jedno z nich możecie zobaczyć na str. 16. 
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O stosunku strażaków do pana Mariana najlepiej mówi 
historia sprzed wielu lat, kiedy OSP obchodziło swoje  
115-lecie. –  Z tej okazji podarowaliśmy mu kozę… 
Prawdziwą, żywą kozę!  – mówi Joachim Soll śmiejąc się. 
Tak oryginalny prezent nawiązywał do jednej z rozmów, 
podczas której pan Marian stwierdził, że wychował się na 
kozim mleku. Koledzy z OSP zapamiętali hasło  
i postanowili je właściwie wykorzystać. – Po kozę 
pojechaliśmy aż do Dobrodzienia, przywieźliśmy ją  
w Fiatem Cinquecento – wspomina obecny prezes. 
Prezent, który otrzymał imię Matylda, został wręczony na 
scenie podczas obchodów jubileuszu wywołując niemałą 
sensację i wzruszenie…  

Pan Marian jest w gronie osób wpisanych do Gminnej 
Księgi Zasług. W zeszłym roku podczas powiatowych 
obchodów Dnia Strażaka w Rybnej, Marian Mika został 
uhonorowany Złotym Znakiem Związku OSP RP. 
Odznaczenie wiele dla niego znaczy. – Z ręką na sercu 
mogę powiedzieć, że zasłużył na nie. Stanął na czele OSP 
w bardzo trudnym momencie, ale dopiął swego.  
Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że dzięki niemu  
i dzięki śp. Pawłowi Grunerowi rozpoczął się nowy rozdział 
w historii OSP. Bez nich nie istnielibyśmy dzisiaj – 
podkreśla Joachim Soll. 

130 LAT HISTORII  

Nie jest znana dokładna data utworzenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Kotach, jednak uznaje się za jej 
początek 1887 r. Z tego okresu pochodzi bowiem 
pierwsza wzmianka o OSP. W tym roku przypada więc 
jubileusz 130-lecia istnienia jednostki. Strażacy mają 
jednak więcej powodów do zadowolenia. 29 kwietnia 
nie tylko „oblewali” jubileusz, ale także cieszyli się  
z nowego wozu bojowego.  

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., po której strażacy  
i zaproszeni goście przemaszerowali pod budynek OSP na 
część oficjalną uroczystości przeprowadzoną zgodnie  
z ceremoniałem pożarniczym. Głos zabrał Prezes Zarządu 
Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kotach – druh Joachim 
Soll, który powitał zaproszonych gości. Następnie 
proboszcz miejscowej parafii, ks. Marcin Kwoczała  
 

w asyście prezesa zarządu, poświęcił samochód
ratowniczo-gaśniczy Mercedes-Benz Atego, o który 
strażacy, na czele z prezesem Sollem usilnie zabiegali 
przez długi czas. – Samochód nie jest własnością OSP, 
tylko społeczeństwa. Służy gminie, powiatowi, wszystkim 
mieszkańcom. Budowanie gotowości bojowej jednostki jest 
równoznaczne z podnoszeniem bezpieczeństwa, dlatego 
chciałem bardzo podziękować osobom, firmom 
i instytucjom, które przyczyniły się do zakupu wozu – mówił 
Joachim Soll. Formalnego przekazania kluczyków 
i dowodu rejestracyjnego samochodu na ręce naczelnika 
OSP druha Martina Imach oraz kierowcy druha Janusza 
Kryszkiewicza dokonali: członek Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa 
śląskiego – druh Jan Ozga, Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach – druh Andrzej Pilot oraz Wójt Gminy Tworóg 
– Eugeniusz Gwóźdź.    

Uroczystość stała się okazją do nadania odznaczeń 
i wyróżnień strażakom OSP Koty za szczególne zasługi 
i długoletnią, aktywną działalność na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej i rozwoju społeczności. Złotym Medalem 
Za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: druh Michał 
Dramski i druh Piotr Kijas. Srebrnym Medalem Za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczony został druh Sebastian Imach. 
Brązowym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa 
odznaczona została druhna Aneta Adamczyk. 

Foto. Obecnie OSP Koty liczy 30 czynnych strażaków oraz 20 członków 
orkiestry, w szeregach jest także 5 wykwalifikowanych druhen, które z 

powodzeniem biorą udział w akcjach. 

Odznaki „Strażak Wzorowy” otrzymali: druh Michał 
Jendrysik i druh Rafał Sowa z OSP Połomia. Uchwałą 
Kapituły „Orderu św. FLORIANA” za zasługi dla OSP 
Powiatu Tarnogórskiego odznaczeni zostali: druhna 
Katarzyna Kryszkiewicz, druh Jan Imach, druh Janusz 
Kryszkiewicz, druh Ryszard Dramski i druh Piotr Opara. 
Brązowym Medalem za zasługi dla Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odznaczeni zostali:  
druh Andrzej Pilot, druh Jan Ozga, druh Joachim Soll 
i Wójt Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź.  

Strażacy mają jeszcze jeden powód do dumy. Przed 
remizą w końcu stanęła kapliczka św. Floriana. Pomysł 
podsunął wiele lat temu śp. ks. Henryk Gawelczyk, jednak 
dopiero dziś była możliwa realizacja. 
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Poświęcenie kapliczki zaprojektowanej przez Anielę Krain 
odbędzie się podczas święta Bożego Ciała.   

Strażacy raz jeszcze pragną podziękować wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób wsparli projekt zakupu nowego 
wozu bojowego oraz pomogli w organizacji jubileuszu.  
W szczególny sposób pragną podziękować żonom, 
matkom i dziewczynom… za wyrozumiałość i cierpliwość!  

Na temat samochodu gaśniczego przeczytacie więcej  
w naszym internetowym archiwum na  

www.twg-kurier.pl 
Szukajcie wydania nr 99 z 14 listopada 2016 r.  

 

Foto. Jubileusz połączono z akcją charytatywną na rzecz Karoliny Kimla. 
Rodzice są wdzięczni za wszelką pomoc i okazane wsparcie.   

Foto. Po części oficjalnej odbył się festyn. Zagrała orkiestra dęta OSP 
Koty oraz wystąpili: Jacek Kierok, Grupa FEST i Sebastian Mierzwa. 

Imprezę zakończyła zabawa taneczna. 

GRAFIK ZAJĘĆ STAŁYCH W GOK 
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KURIER HOBBYSTA 
ŁĄCZĄ NAS PTAKI! 

Uczestnicy warsztatów „Zabawa w artystę” 
prowadzonych przez Jolantę Warzechę w GOK-u 
przyłączyli się do społecznej akcji „Stop zabijaniu 
migrujących ptaków na Malcie” prowadzonej w ramach 
kampanii „Łączą nas ptaki”. Swoimi pracami chcą 
zwrócić uwagę na problem masowych polowań na 
ptaki. Ta maltańska tradycja spotyka się z coraz 
ostrzejszymi reakcjami społecznymi i oporem 
ekologów. Wpływa bowiem na liczebność ptaków,  
a tym samym na równowagę w przyrodzie.  

–   Malta to niewielki kraj, zbliżony powierzchnią do 
Krakowa. Poluje ponad 20 tys. obywateli, a około  
4,5 tysiąca osób trudni się łapaniem ptaków. W rezultacie 
wieloletnich, intensywnych polowań dzikie życie na 
wyspach zostało zredukowane do minimum. Dlatego dwa 
razy do roku, gdy nad Maltą przelatują migrujące ptaki, 
myśliwi i łapacze mają swoje „święto” – czytamy na stronie 
autorów kampanii www.laczanasptaki.pl 

Akcja polega na wysyłaniu do maltańskich szkół 
kolorowych prac przedstawiających ptaki wraz z listem do 
dzieci. Oto jego fragment: – Lubimy naszą zimę, ale 
czekamy też na nadejście wiosny, kiedy drzewa się 
zazielenią, kwiaty zakwitną, a z dalekich krajów wrócą do 
nas ptaki – będą śpiewać, wić gniazda, wysiadywać jajka  
i opiekować się pisklętami. To właśnie ptaki są dla nas 
najważniejszym znakiem nadchodzącej zmiany pór roku 
(…) Trochę się jednak martwimy (…) Słyszeliśmy, że 
niektórzy ludzie organizują polowania i zabijają bardzo 
wiele ptaków, wykorzystując ich zmęczenie i krótkie chwile 
odpoczynku (…) Dlatego bardzo Was prosimy o ich 
ochronę i zapewnienie im bezpieczeństwa. Dzieci  
z Tworoga wysłały już dwie partie prac. Pierwsza była 
autorstwa najmłodszych uczestników warsztatów. 

– Malowaliśmy gile, szczygły, dzwońce, rudziki i bociany.
Powstały bardzo kolorowe, żywe prace, które możecie 
zobaczyć nie tylko na naszym profilu facebookowym, 
ale także na stronie kampanii – mówi Jolanta Warzecha.  

Akcja jest adresowana także do szkół i przedszkoli. 
Materiały dydaktyczne i wszelkie informacje są dostępne 
na stronie www. laczanasptaki.pl 

DESHI – PEŁNOPRAWNY KLUB 

W maju Akademia Sportu DESHI została wpisana do 
ewidencji klubów sportowych działających w formie 
stowarzyszenia. To dobra wiadomość. Osobowość 
prawna  daje możliwość ubiegania się o dotacje, 
dofinansowania, a także pozwala na start 
w konkursach i turniejach.  

– Akademia to nie tylko karate. To narzędzie 
wygenerowania nieograniczonych pokładów energii 
drzemiącej w każdym, zarówno dziecku, jak i dorosłym. 
DESHI powstało dla małych i dużych! To przede wszystkim 
dobra zabawa. Proponujemy wam ping pong, kalistenikę, 
karate, rolki/deskorolki, gry i zabawy sportowe. 
I pamiętajcie, jesteśmy otwarci na wasze pomysły. Oferta 
będzie się spontanicznie zmieniać, rozszerzać, 
dostosowywać do uczestników. Każde ciekawe pomysły, 
oczywiście w granicach rozsądku, będą realizowane –
mówi założyciel DESHI, Robert Warzecha. 

Klub działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
Godziny spotkań znajdziecie w grafiku na str. 6 oraz na 
stronie www.gok-tworog.pl. Informacji o klubie szukajcie 
także na profilu FB: www.facebook.com/Akademia-
Sportu-DESHI-1022367274520883/ w zakładce 
Wydarzenia.  

Zainteresowanych odsyłamy do Roberta Warzechy 
tel. 693 645 690 

Foto. Akcja nosi nazwę „Łączą nas ptaki”, ponieważ opiera się ona na 
idei, że niezależnie od różnic w kulturze i zwyczajach, to ptaki są 

prawdziwym łącznikiem między krajami istotnymi dla bezpieczeństwa 
migracji (Malta, Polska, Egipt, Cypr, Liban, Syrię). 

Foto. To szczęścia niewiele potrzeba. Na zdjęciu członkowie DESHI  
na rolkach! 
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Foto. Biorąc udział w biegu crossowym, po naturalnym terenie każdy 
zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego m.in. ze zmiennymi warunkami 

atmosferycznymi. Poza zróżnicowanym terenem, bieg wiąże się ze 
zróżnicowanym podłożem. Utrudnienia nie zdołały więc popsuć klimatu 

dobrych nastrojów.    

 

DYCHA PO MARASIE… 

Dżdżysta aura uparcie towarzyszyła tegorocznej 
„Tworogowskiej Dysze po Trowie”. 6 maja było 
wilgotno i chłodno. Zawodnicy musieli zmierzyć się  
z błotem i śliską nawierzchnią. Takie warunki 
pogodowe nie pozwoliły na pobicie rekordu z zeszłego 
roku, ale tym akurat nikt się nie przejmował. Impreza 
po raz trzeci zgromadziła setki miłośników biegów 
crossowych, w tym dzieci.  

Jak co roku dycha odbyła się przy Szkole Podstawowej  
w Tworogu. Wystartowały 252 osoby dorosłe. Na metę 
zawodnicy docierali ubłoceni, mokrzy, ale zadowoleni. 
Najlepszym wśród mężczyzn okazał się Timashov 
Volodymyr, zwycięzcą wśród kobiet została Agnieszka 
Stańczyk, zaś najszybszym mieszkańcem gminy – 
Krzysztof Kandzia. W biegu wziął także udział wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź wraz z żoną. Wspólnie wystartowali już 
po raz trzeci. – Jestem pod wrażeniem kondycji żony. 
Miała bardzo dobry czas – przyznał wójt. – Ze względu na 
warunki pogodowe, trasa faktycznie była tym razem 
trudniejsza. Można powiedzieć, że zamiast dychy po 
trowie, pokonywaliśmy dychę po marasie. Mimo wszystko 
warto było… – podsumowuje.  

Dodatkowo odbył się bieg najmłodszych zawodników  
w czterech kategoriach wiekowych. Łącznie 116 dzieci.  
W kategorii: 

• 3-5 lat zwyciężyli: Natalia Kubińska (Wrocław)  
i Daniel Szufla (Hanusek); 

• 6-7 lat zwyciężyli: Sabina Zielińska (Koty) i Serafin 
Giza z(Tarnowskie Góry);  

• 8-11 lat zwyciężyli: Amelia Pająk (Psary) i Mateusz 
Panenka (Nieborowice); 

• 12-15 lat zwyciężyli: Marta Gliwa (Brynek)  
i Mateusz Swoboda (Brynek). 

Przygotowaniami jak co roku zajęli się pomysłodawcy 
biegu, czyli Artur Konfederak, Piotr Gwoźdź i Adrian Król
oraz Gmina Tworóg i GOK, bieg dla dzieci koordynowała 
Dagmara Zawiślok i Adrian Król. Pomagali im liczni 
wolontariusze. Warto wspomnieć, że przygotowano 
atrakcyjne zaplecze dla zawodników i ich rodzin. Był 
namiot, możliwość zjedzenia czegoś ciepłego,  dmuchany 
zamek dla dzieci oraz atrakcyjne nagrody, które zapewnili 
liczni i hojni sponsorzy, za co organizatorzy serdecznie
dziękują. A jak oceniają bieg fachowcy? Polecamy wam 
artykuł jaki ukazał się na stronie www.festiwalbiegowy.pl
(link do strony na profilu FB dychy). Znajdziecie tam także 
więcej zdjęć. Natomiast kilku naszych fotek szukajcie na 
www.twg-kurier.pl.  

Podobnie jak rok temu imprezę połączono z akcją 
charytatywną na rzecz cierpiącej na zespół Retta Mai 
Rachwalskiej. – Zbiórka podczas „Tworogowskiej dychy po 
trowie” okazała się wielkim sukcesem. Udało się uzbierać 
5677zł z czego aż 2600 zł otrzymaliśmy od firm, które 
wsparły naszą akcję wymiany kilometrów na złotówki. 
Dziękujemy wszystkim za wsparcie – mówi mama 
dziewczynki, Barbara Rachwalska. Na kilometry złożyli się 
m.in. strażacy z Kotów, którzy pomogli także logistycznie w 
organizacji kiermaszu.      

Główni organizatorzy (Gmina Tworóg i GOK) oraz 
wymienieni wyżej pomysłodawcy imprezy dziękują 
wszystkim sponsorom i partnerom wydarzenia:
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej, OSP Koty, 
OSP Boruszowice-Hanusek, Szkole Podstawowej 
w Tworogu, Nadleśnictwu Brynek, Zakładowi Usług 
Komunalnych Tworóg oraz firmom: Toyota Czajka, 
Nitroerg S.A., Materiały budowlane Cezar, GS Tworóg, 
Harpex, Zawiślok, Kwiaty u Majki, Drewtar, Marek Rosoł, 
Arboris, Polaris, Ranczo Baranówka, Simet, Boblex, 
Orchidea, JP Szwinge, Studio firan Szwinge Joanna, 
Xpack, Strefa Ruchu, Barć Dębowa, Decathlon, Aseco, 
Wieder Trading, Husqvarna Brynek, Zakład Masarski Ziaja. 

 

Foto. Pomysłodawcy imprezy, czyli Adrian Król, Artur Konfederak i Piotr 
Gwóźdź z najszybszymi kobietami tegorocznej dychy. 
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KURIER KULTURALNIE 
WĄTKI RODZIME, SWOJSKIE  I 
„WOJSKIE”… 

Rojber, Maszkytnik, Popszniok, Sznupok, Kichlok, 
Nynok i Zolytnik, czyli 7 krasnoludków ze Śląska.  
Do tego gryfno królewna, zazdrosna macocha, 
przystojny królewicz i… historia rodem z Disney’a 
gotowa. Różnica jest drobna, choć znacząca. Postacie 
mówią gwarą i są obdarzone nieprzeciętnym 
poczuciem humoru! Z wielką przyjemnością 
zobaczyliśmy przestawienie „Ło Królewnie Śniyżce  
i siedmiu cwergach” przygotowane przez uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Wojski z okazji  
IV Dnia Śląskiego. Impreza odbyła się 9 kwietnia.  

 Szkolny korytarz natomiast zdobiły prace Janiny 
Smolarczyk (babci jednego z uczniów) oraz dzieci –
uczestników warsztatów plastycznych prowadzonych przez 
panią Janinę. Rękodzieło nawiązywało do świąt 
wielkanocnych.   

Na widowni byli obecni: wójt Eugeniusz Gwóźdż, wicewójt 
Kaludiusz Wieder, a także osoby związane ze śląską 
kulturą, m.in. dyrektor Centrum Kultury Śląskiej w Nakle 
Śląskim Stanisław Zając (zdjęcie powyżej). Nie można nie 
wspomnieć o licznie przybyłych mieszkańcach Wojski 
i okolic.  

Całkowity dochód z „IV Dnia Śląskiego”, przeznaczony 
zostanie na remont jednej z klas lekcyjnych. Dyrekcja 
szkoły, nauczyciele i uczniowie dziękują wszystkim za 
pomoc przy organizacji imprezy i wsparcie zbiórki na rzecz 
remontu klasy.  

 

Z tej okazji szkoła zmieniła się nie do poznania. Hol – 
centrum wydarzeń – stał się sceną, na której naprawdę 
sporo się działo. Był też kącik artystyczny i kawiarenka,  
w której można było napić się kawy i zjeść dobre ciasto. 
Wielką siłą i niekwestionowanym atutem szkoły jest jej 
lokalny charakter. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
rozumieją miejscowe zwyczaje i tradycje. Dzieci  
w naturalny sposób posługują się gwarą, dlatego słuchanie 
przedstawień takich jak „Ło Królewnie Śniyżce i siedmiu 
cwergach” jest nie tylko przyjemne, ale również 
pouczające. Publiczność była zachwycona, a brawa nie 
milkły. – Baśń, w której przeplatało się wiele wątków 
rodzimych, swojskich i "wojskich", spotkała się ze 
wspaniałym przyjęciem publiczności. Młodzi aktorzy spisali 
się wspaniale. Po przedstawieniu, odbył się śląski konkurs 
„Jeden z dziesięciu”. Dziesięciu śmiałków zaprezentowało 
swoją wiedzę z zakresu śląskiej godki, historii, sportu  
i wiedzy o naszym regionie – mówi Hanna Blacha, 
nauczycielka i organizatorka imprezy. W międzyczasie na 
scenie pojawił się gość specjalny – Marcin Bartusiak  
z Radzionkowa – finalista 26. Konkursu „Po naszymu, czyli 
po śląsku”, który w rodzimej godce opowiedział o swoich 
początkach gry na puzonie. 
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Dzieci brały czynny udział w spotkaniu. Odgadywały 
zgadywanki ustne i plastyczne oraz śpiewały piosenkę 
„Mądra rzeka”, która podkreśla rolę biblioteki i książki 
w życiu małego dziecka. Wysłuchały także fragmentu 
książki, który został odczytany w formie scenki teatralnej –
w ten sposób pisarka chciała pokazać, jak wielką rolę 
w czytaniu odgrywają:  intonacja, podział na role, mimika 
i mowa ciała. Pisarce towarzyszył Robert Zarębski, który 
uświetnił spotkanie grą na klawiszach. Spotkanie 
zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
w ramach promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.  

JUBILEUSZOWY PRZEGLĄD 
FILMÓW EKOLOGICZNYCH  

Były zagadki, konkursy, pogadanki, piosenki i 
mnóstwo innych atrakcji. Jubileuszowy XV Powiatowy 
Przegląd Filmów Ekologicznych organizowany przez 
Szkołę Podstawową w Tworogu tym razem 
poświęcono czterem porom roku. Jednym z głównych 
celów wydarzenia było kształtowanie wrażliwości 
ekologicznej i uświadamianie relacji pomiędzy 
człowiekiem a otaczającym go środowiskiem. 

KATALOGI – JAK TO DZIAŁA?  

6 kwietnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu 
odbyła się lekcja biblioteczna, w której wzięły udział dzieci 
ze szkoły Podstawowej w Tworogu wraz z opiekunkami:  
Kariną Jaksą i Hanną Pawełczyk. Tematem spotkania były  
katalogi biblioteczne tradycyjne i elektroniczne. – 
Uczniowie zapoznali się z katalogiem naszej biblioteki oraz 
nauczyli się nim posługiwać i wyszukiwać interesujące je 
pozycje książkowe – mówi bibliotekarka, Renata 
Kościelny.   

MĄDRA RZEKA – BIBLIOTEKA  

Kluczem do spełnienia marzeń jest poszukiwanie 
informacji i wiedzy zawartej w książkach. A czytanie 
książek jest początkiem drogi do nowych inspiracji  
i szczęśliwszej przyszłości – przekonywała Edyta 
Zarębska podczas spotkania z przedszkolakami.  
20 kwietnia w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
odbyło się spotkanie autorskie z pisarką i ilustratorką 
książek dla dzieci, podczas którego była mowa nie 
tylko o książkach, ale także o wyobraźni, kolorach  
i marzeniach. 

Dzieci zapoznały się z pracą pisarki, poznały sposób w jaki 
mała Edytka z „pisaczki” stała się pisarką, czyli jak spełniły 
się marzenia z dzieciństwa.  
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Przegląd trwał dwa dni. W pierwszym (26 kwietnia) wzięły 
udział przedszkolaki i najmłodsi uczniowie, drugi był 
adresowany do uczniów klas IV-VI. W programie znalazły 
się pogadanki z przedstawicielami Nadleśnictwa Brynek, 
przedstawienie „Kłótnia pór roku”, prezentacja filmów  
i animacji oraz rozstrzygnięcie konkursów towarzyszących. 
Starsze klasy wzięły dodatkowo udział w konkursie 
drużynowym sprawdzającym wiedzę na temat zmian jakie 
zachodzą  w przyrodzie w ciągu roku. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą na temat zmian stanów skupienia  
w przyrodzie, miejsc wschodu, górowania i zachodu słońca 
w zależności od pory roku oraz  zmian pogody i przyrody  
w ciągu roku. 

Podczas przeglądu można było zobaczyć prace plastyczne 
wykonane w ramach konkursów towarzyszących. Wystawa 
była jednocześnie częścią dekoracji sceny (jedną z prac 
znajdziecie na str. 16). Przegląd przygotowali nauczyciele 
przyrody – Izabela Piecuch i Celina Dutkiewicz. 

Foto. Wiosna, lato, jesień, a może zima? Która pora roku jest 
najważniejsza? Inscenizacja przygotowana przez uczniów na potrzeby 

przeglądu próbowała odpowiedzieć na te pytanie. 

 

GOK ZAPRASZA NA 
PÓŁKOLONIE 

• I turnus od 03.07.2017 do 07.07.2017 

• II turnus od 10.07.2017 do 14.07.2017 

W programie: 

� 03.07 i 10.07 godz. 9.00 – Osikowa Dolina 
Koziegłowy  

� 04.07 i 11.07 godz. 8.00 – Leśny Park 
Niespodzianek Ustroń 

� 05.07 i 12.07 godz. 9.00 – Multikino Zabrze 
� 06.07 i 13.07 godz. 9.00 – Górnośląski Park 

Etnograficzny Chorzów  
� 07.07 i 14.07 godz. 9.00 – Ośrodek 

Wypoczynkowy Brzeźnica 

Koszt udziału w turnusie – 150 zł  
(79 wejściówki + 70 dojazdy) 

Trwają zapisy (szczegóły na stronie internetowej GOK)  

www.gok-tworog.pl 

 

 

DNI TWOROGA 

10.06.2017 (sobota) 

• 16.00-19.30 – Śląskie granie z  Zespołem 
muzycznym „Freje” i Claudią i Kasią Chwołka 

• 19.30-2.00 Zabawa taneczna z Zespołem 
Muzycznym „Diapson” 

11.06.2017 ( niedziela) 

• 16.00 –  Koncert „An Dreo e Karina” 

• 17.20 – Piosenki Majki Jeżowskiej – program dla 
dzieci 

• 18.20 – Koncert zespołu – “LATINO LOVERS 
AMAZING COVER BAND” 

• 19.35 – Koncert zespołu “Silver Dance” 

• 21.00-24.00 – zabawa z DJ 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
DZIAŁAMY DLA WAS! 

W 1990 r. przywrócono w Polsce samorząd 
terytorialny. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że 
jest to wielki sukces naszego kraju, który przyczynił 
się do aktywizacji mieszkańców gmin i miast oraz 
rozwoju lokalnego. 27 maja na pamiątkę pierwszych 
wolnych wyborów do rad gmin i miast obchodzimy 
Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji 
przypominamy Wam, co udało się osiągnąć w Gminie 
Tworóg. 

Projekty unijne  

Pełnoprawna obecność w Unii Europejskiej otwarła przed 
nami niedostępne dotąd możliwości. Niezamożna  
i niewielka, ale z ogromnym potencjałem Gmina Tworóg 
odważnie wkroczyła w nową rzeczywistość. Eugeniusz 
Gwóźdź pełni funkcję wójta od 2006 r. To jego trzecia 
kadencja. W tym czasie gmina pozyskała dofinansowanie 
z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na 
kilkadziesiąt projektów na łączną kwotę kilkunastu 
milionów zł! Dzięki funduszom zewnętrznym wykonano 
m.in. rewitalizację budynku Urzędu Gminy Tworóg wraz  
z obejściem, zbudowano gminną halę sportową  
w Boruszowicach, zbudowano (częściowo w trakcie) 
kanalizację sanitarną, przeprowadzono termomodernizację 
przedszkola w Tworogu, utwardzono i wyremontowano 
wiele dróg gminnych. Mając do dyspozycji jedynie budżet 
własny gminy, progres nie byłby tak wyraźny i odczuwalny. 
W tym miejscu należy również podkreślić nieocenioną rolę 
pracowników Urzędu Gminy i samorządowców. To oni 
diagnozowali potrzeby lokalnej społeczności, pisali 
projekty, realizowali je, a na koniec rozliczali.  

Nagrody dla gminy 

O skuteczności prowadzonych działań najlepiej świadczą 
zdobyte przez Gminę Tworóg nagrody. Gmina wielokrotnie 
znalazła się w gronie laureatów prestiżowych konkursów. 
Wyróżniono nas w Ogólnopolskim Plebiscycie „Gmina 
Roku 2016”, zdobyliśmy statuetkę „Eko Karlik 2016”, 
jesteśmy także Orłem Polskiego Samorządu, Euro Gminą 
2014 r., zdobywcami statuetki Kamrata Śląskiej Godki 
(2014 r.) oraz laureatami konkursu „Akademii Inspire” 
(2011 r.), z kolei wójt Eugeniusz Gwóźdź zdobył tytuł 
„Superwójta kadencji 2010-2014”. Jak widać są powody do 
dumy. Jesteśmy w gronie najlepiej rozwijających się gmin 
w Polsce. Sięgamy po nowoczesne rozwiązania  
i europejskie wzorce. Jesteśmy doceniani za działania na 
rzecz ochrony środowiska, oświaty, za politykę 
prorodzinną czy promocję turystyki. Jesteśmy gminą małą, 
ale mającą wiele do zaoferowania… 

Wyzwania 

Niestety nie brakuje również trosk. Obecny rząd narzuca 
na samorządy nowe obowiązki. Gminy natomiast nie są na 
nie przygotowane zarówno pod względem organizacyjnym, 
jak i finansowym. 

– W naszej pracy stabilizacja jest bardzo ważna, 
tymczasem brakuje jej. Mam wrażenie, że swoboda 
samorządu jest ograniczana i ta sytuacja działa na 
niekorzyść gmin. Planowanie to podstawa zarządzania. 
Obecnie staje się to coraz trudniejsze. Nie wiemy czym 
znowu zaskoczy nas rząd. Reforma oświaty jest 
najlepszym przykładem „spychologii”. Tak widzę naszą 
sytuację. Rząd wprowadza zmiany, ale realizacją (bez 
dodatkowych pieniędzy na ten cel) mają się zająć 
samorządy – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. Wójt nie 
ukrywa, że jest zawiedziony podejściem do samorządów 
i choć ma nadzieję, że sytuacja się ustabilizuje, mówi 
wprost: praca na rzecz lokalnej społeczności jest coraz 
trudniejsza. – Złożyliśmy wiele wniosków do Urzędu 
Marszałkowskiego. Z jakichś powodów wydłużył się czas 
weryfikacji wniosków, w efekcie mamy związane ręce. 
Martwi nas ta sytuacja. Jest połowa roku, a my nie 
możemy działać – mówi. O zdobycie środków 
zewnętrznych jest coraz trudniej także z innego powodu. –
Choć na terenie powiatu jesteśmy jedną z najbiedniejszych 
gmin pod względem dochodu na mieszkańca (wpływa na 
to m.in. brak przemysłu na terenie gminy), na tle 
województwa nie wypadamy już tak marnie. Niestety dziś 
działa to na naszą niekorzyść. Nie otrzymujemy bowiem 
dodatkowych punktów, które trafiają do biedniejszych od 
nas. Ilość punktów zaś decyduje o otrzymaniu środków 
unijnych lub odrzuceniu wniosku – wyjaśnia Eugeniusz 
Gwóźdź.    

NIE WALCZYMY Z LUDŹMI, 
TYLKO ZE SMOGIEM 

Emisja pyłów i gazów ze źródeł bliskich powierzchni 
ziemi takich jak np. domowe kotłownie czy transport 
nadal stanowi poważny ogólnokrajowy problem. 
Najgorzej jest na Górnym Śląsku i w miastach 
aglomeracji krakowskiej. – Skala zjawiska jest 
niepokojąca, dlatego Gmina Tworóg będzie działać na 
rzecz ograniczenia niskiej emisji. Mamy nadzieję, że 
mieszkańcy wykażą się zrozumieniem i będą 
współpracować w tym zakresie – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Szkodliwość niskiej emisji zwiększają takie czynniki jak 
palenie śmieci (np. plastiku, lakierowanego drewna, gumy), 
stosowanie niskiej jakości węgla (z domieszką siarki, 
popiołu i mułu węglowego), korzystanie ze starych, często 
niesprawnych urządzeń grzewczych. W konsekwencji 
takiego postępowania dosłownie zatruwamy powietrze. 
Statystyki są bezlitosne – niemal 30 tys. osób rocznie 
umiera na choroby wywołane złym stanem powietrza. Dla 
porównania – w wypadkach samochodowych ginie ponad 
3 tys. (źródło: http://czymoddychasz.pl/). Niestety efekty 
wdychania toksyn mogą być widoczne dopiero po wielu 
latach. Bóle głowy, choroby układu oddechowego, alergie, 
problemy skórne, krążeniowe, zaburzenia hormonalne, 
a nawet nowotwory nie są początkowo kojarzone z niską 
emisją. 
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Dlaczego nie było więcej chętnych? Wójt gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź jest przekonany, że wynika to 
z obowiązujących przepisów ustawowych. – Kryteria są 
bardzo wysokie. Niewiele firm jest w stanie im sprostać. 
W praktyce oznacza to, że do przetargów przystępuje 
garstka przedsiębiorstw, co powoduje mniejszą 
konkurencyjność na rynku – mówi.  

Jednym z założeń ustawy było podniesienie poziomu 
przetwórstwa odpadów. Zgodnie z wymogami narzuconymi 
przez Unię Europejską, do 2020 roku przynajmniej 50% 
odpadów powinno być segregowane. Polska wciąż się 
tego uczy. – Widzimy postęp, ale nadal borykamy się 
z porzucaniem śmieci w lasach lub ze spalaniem ich 
w domowych kotłowniach – mówi Eugeniusz Gwóźdź. Do 
końca 2016 r. w naszej gminie deklaracje w sprawie opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 1985 
właścicieli nieruchomości, a objętych opłatą zostało 6930 
osób. W 1889 gospodarstwach segreguje się odpady, 96 
gospodarstw dostarcza odpady zmieszane. Oczywiście 
liczba osób objętych opłatą zmienia się. Wiąże się to 
z wymeldowaniem mieszkańców, zameldowaniem, 
zgonami i urodzeniami. Jeżeli zaistniała taka sytuacja, 
właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonywać 
korekt deklaracji w terminie 14 dni. Poniższe opłaty będą 
obowiązywać przez okres dwóch lat (2017-2018): 

• do 5 osób – 13,50 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, jeśli odpady są zbierane i odbierane 
selektywnie; 

• powyżej 5 osób – 67,50 zł od gospodarstwa 
domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny; 

• do 5 osób – 21 zł miesięcznie od jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny; 

• powyżej 5 osób – 105 zł od gospodarstwa 
domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny.  

Jak widać segregacja śmieci jest dla mieszkańców tańszą 
opcją. – Mniej zmieszanych odpadów, to mniej kosztów. 
Poza tym za zbyt małą ilość wyselekcjonowanych śmieci 
gmina płaci kary. Segregacja, która wpływa na 
zwiększenie ilości przetworzonych śmieci i zmniejszenia
ilości składowanych odpadów, leży więc w naszym 
wspólnym interesie  – przekonuje wójt.  

UWAGA! 

Osoby, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zrobić to 
jak najszybciej.   

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem każdego 
właściciela  zamieszkałej nieruchomości. Niezłożenie 
deklaracji będzie skutkowało wezwaniem właściciela 
do złożenia jej, a następnie wszczęciem postępowania 
administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji 
w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.  

Tymczasem wywołują je toksyny, które sami uwalniamy do 
atmosfery. W tej grupie znajdują się tlenki węgla, tlenki 
siarki i azotu, groźne związki chloru i fluoru, metale ciężkie: 
rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom, Wielopierścieniowe 
Węglowodory Aromatyczne włącznie z benzo(α)pirenem, 
węglowodory alifatyczne, aldehydy i ketony, dioksyny, pyły 
wraz z rakotwórczymi smołowymi aerozolami. Z każdym 
wdechem wprowadzamy do organizmów trucizny, które 
gromadzone w ciele przez lata, powoli je wyniszczają… 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 
27 kwietnia 2001 r. o odpadach, każdy, „Kto wbrew 
zakazowi termicznie przekształca odpady poza 
spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów 
podlega karze aresztu albo grzywny”. Kary finansowe, 
jak wiemy są szczególnie dotkliwe –  osobie przyłapanej 
na paleniu w piecu śmieci grozi mandat do 500 zł. Jeśli 
natomiast sprawa trafi do sądu – ten może orzec 
grzywnę nawet do 5 tysięcy złotych. Władze gminy po 
raz kolejny proszą o uszanowanie obowiązującego 
prawa i dostosowanie się do wymogów oraz zachęcają 
do zapoznania się z kolejną ofertą Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach na rzecz przeciwdziałania niskiej emisji. 
WFOŚiGW w Katowicach ogłasza Program SMOG 
STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez 
mieszkańców województwa śląskiego na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją 
Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku.  
W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak  
w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie 
dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące 
właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego.  

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 
maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie 
WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19  
w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą 
(decyduje data wpływu do Funduszu).  

Informacje na ten temat znajdziecie na stronie Urzędu 
Gminy w Tworogu: 

www.tworog.pl 

oraz na stronie Funduszu: 

www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-
przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-

funduszu-dla-osob-fizycznych.html  

ŚMIECI – PRZETARG I EFEKTY 
W 2013 r. weszła w życie ustawa, na mocy której gminy 
przejęły odpowiedzialność za gospodarkę odpadami 
komunalnymi. Wybór firm zajmujących się wywozem  
i utylizacją odpadów wybiera się na drodze przetargu 
organizowanego przez samorząd. W styczniowym 
wydaniu gazety informowaliśmy, że gmina ogłosiła 
przetarg na cztery miesiące. Po tym czasie ogłoszono 
kolejny. Wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez 
konsorcjum: Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.  
i Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.  
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Większość kierowców, zachęcona słoneczną aura, zdążyła 
już wymienić opony na letnie. Nietrudno więc wyobrazić 
sobie jak wyglądał wówczas ruch drogowy. Nad ranem 
19 kwietnia OSP z Połomii 4-krotnie interweniowało 
w związku z powalonymi drzewami (powyższe zdjęcie 
pochodzi ze strony www.facebook.com, udostępnili je 
strażacy z Połomii na swoim profilu). 

Pracownicy Urzędu Gminy otrzymali liczne telefony 
z pretensjami o nieodśnieżone drogi. – Prowadzona co 
roku akcja zima w tym roku została zakończona w marcu. 
Uznaliśmy, że pogoda jest na tyle stabilna, że możemy 
spokojnie zapomnieć o śnieżnych zaspach – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. – Nikt nie mógł przewidzieć, że na 
kilka dni w kwietniu pogoda dramatycznie się zmieni. 
Owszem opady śniegu zdarzają się w kwietniu, a nawet 
później, jednak najczęściej śnieg od razu topnieje. Tym 
razem było inaczej,  jednak nasza natychmiastowa reakcja 
była niemożliwa. Akcja zima została zakończona, 
rozliczona, a sprzęt odstawiony i zdemontowany – mówi 
wójt.  

BĘDZIE NAPRAWA 

Każdy mieszkaniec gminy zna to miejsce. Dziury, 
wyrwy, nierówności i strach o zawieszenie 
samochodu... Mowa o przejeździe kolejowym 
w Tworogu na ulicy Renarda (droga wojewódzka 
nr 907). W tej sprawie napisała do nas czytelniczka. 
W Urzędzie Gminy w Tworogu odbyło się kilka spotkań 
z przedstawicielami PKP Polskich Linii Kolejowych S.A 
oraz firmy Cargill, mających na celu dojście do 
porozumienia w sprawie pilnej naprawy nawierzchni 
przejazdu w części należącej do firmy Cargill.  

Przejazd kolejowo-drogowy w Tworogu znajduje się 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 907 (ul. Renarda) na linii 
kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry-Opole. Na przejeździe 
znajdują się dwa tory (tor nr 1 i 2 linii Tarnowskie Góry-
Opole), które należą do PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. oraz 3 tory będące własnością Firmy Cargill, które 
prowadzą do bocznicy kolejowej.  

 

Deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Tworogu,  
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg lub wysłać pocztą na 
adres Urzędu Gminy.  

Tworóg znalazł się niestety w tym gronie. Problemy były 
także z internetem (np. Gminny Ośrodek Kultury był 
pozbawiony dostępu do sieci przez tydzień).   

KWIECIEŃ-PLECIEŃ 

Na szczęście za oknami nie ma już śladu śniegu, jednak  
w drugiej połowie kwietnia nie było to takie oczywiste… 
Zima wróciła na południe Polski 18 kwietnia. Poranek 
następnego dnia był wielkim zaskoczeniem dla wszystkich, 
którzy znaleźli swoje samochody pod śniegiem. 
Najtrudniejsza sytuacja była m.in. w województwie śląskim. 
Jak informowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, po 
nocnych opadach ok. 130 tysięcy odbiorców było bez 
prądu – najwięcej w woj. śląskim.  

 

PSZOK 
Na terenie gminy działa Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany  

w Tworogu przy ul. Zamkowej 16 (baza Zakładu Usług 

Komunalnych). 

Godziny otwarcia: 

• poniedziałek: 7.00 – 17.00 

• wtorek-piątek: 7.00 – 15.00  

• sobota: 8.00 – 13.00  

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

można bezpłatnie dostarczyć: 

� meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

� odpady ulegające biodegradacji i odpady 

zielone; 

� zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

� opony o średnicy zewnętrznej do 100 cm; 

� przeterminowane leki i chemikalia; 

� zużyte baterie i akumulatory; 

� żarówki i świetlówki; 

� papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe. 

Zachęcamy do korzystania. 
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– Przejazd w części należącej do Polskich Linii Kolejowych 
został wyremontowany, natomiast Firma Cargill 
zobowiązała się utrzymywać przejazd w zakresie swoich 
torów. W dniu  19.04.2017 r. zostały przeprowadzone 
oględziny tego przejazdu przez Wojewódzki Inspektorat 
Nadzoru Budowlanego w Katowicach, który ma wydać 
decyzję administracyjną nakazującą wykonanie naprawy 
nawierzchni przejazdu na części należącej do Firmy Cargill 
– informuje Jacek Karniewski z PKP Polskich Linii 
Kolejowych S.A.  

– Nawet wielkie ciężarówki zatrzymują się w tym miejscu  
i zjeżdżają na drugi pas, bo jeżeli wjedzie się do 
znajdującej się tam wyrwy w asfalcie, to już się z niej  
z pewnością nie wyjedzie (…) Stan tego przejazdu przy 
wjeździe do Tworoga, to raczej mało efektowna wizytówka 
miejscowości – pisze nasza czytelniczka. 

28 marca w Urzędzie Gminy w Tworogu odbyło się 
spotkanie z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, PKP PLK S.S., Zakładu 
Produkcyjnego Cargill, pracowników Urzędu Gminy oraz 
wójt, Eugeniusza Gwoździa. Po dokonaniu analizy prawnej 
i stwierdzeniu stanu faktycznego postanowiono, że firma 
Cargill wystąpi do PKP z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
bieżące naprawy przejazdu kolejowego oraz o uzgodnienie 
zakresu robót naprawczych w części przejazdu z torami 
prowadzącymi do bocznicy Cargill.    

 

POZNAJ 

HARMONOGRAM 

SZCZEPIENIA PSÓW I KOTÓW 

ZNAJDZIESZ GO NA STRONIE  

URZĘDU GMINY W TWOROGU: 

www.tworog.pl  
 

Harmonogram dotyczy okresu od 8 do 22 maja 2017 r. 

24 kwietnia do Urzędu Gminy w Tworogu wpłynęło pismo 
Zakładu Produkcyjnego Cargill Poland Sp. z o.o., w którym 
przedstawiono zakres i obszar prac dotyczących naprawy 
nawierzchni. Wykonanie prac nie będzie wymagało 
zamknięcia drogi DW 907 i zmiany organizacji ruchu, 
w związku z czym mieszkańcy nie muszą się obawiać 
dodatkowych utrudnień.  
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Foto. W latach 80. strażacy z Kotów założyli kronikę. Oto jedno ze zdjęć 
jakie tam znaleźliśmy. Wykonano je w 1985 r. po zawodach sportowo-

pożarniczych o puchar Naczelnika Gminy. OSP z Kotów zajęło wówczas 
III miejsce. W skład sekcji bojowej OSP weszli: dowódca – Ryszard 
Dramski, mechanik – Janusz Kasprzak oraz Jan Ignasiak, Stanisław 

Gogrka, Henryk Ignasiak, Joachim Soll, Joachim Dudek, Manfred 
Wawrosz oraz Grzegorz Stebel.  Poznajecie ich? 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Najszybszy mieszkaniec gminy Tworóg – Krzysztof Kandzia. Kto 
jeszcze został zauważony podczas tegorocznego biegu „Tworogowska 
Dycha po Trowie”? Czytaj w dziale „Hobbysta”. Poniżej wójt Eugeniusz 
Gwóźdź z synem oraz zastępca wójta Klaudiusz Wieder w roli kibiców.  

Foto. Przeglądowi Filmów Ekologicznych w SP w Tworogu towarzyszyły 
konkursy plastyczne. Powyższa praca Kingi Król ze Szkoły Podstawowej 

w Tworogu zdobyła I miejsce w jednym z nich.  
Więcej o przeglądzie na str. 10.  


