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LLaattoo    
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ŚŚwwiięęttoojjaańńsskkąą  nnooccąą  
ZZ  ggrrzzmmootteemm  
II  cciieeppłłąą  uulleewwąą..    

RRaannkkiieemm  
PPoowwiittaannee  ssłłoońńcceemm  
PPoobbiieeggłłoo  
PPoo  uukkwwiieeccoonnyycchh    
DDyywwaannaacchh  łłąąkk  
KKuu  wwiioosskkoowwyymm  ssaaddoomm    
ZZbbiieerraaćć  ddoojjrrzzaałłee  cczzeerreeśśnniiee..  

PPoołłuuddnniieemm  
ppooppłłyynnęęłłoo  nnaa  ffaallii  
wwyykkłłoosszzoonnyycchh  łłaannóóww  zzbbóóżż    
hhaaffttoowwaannyycchh  
cczzeerrwwiieenniiąą  mmaakkóóww  
ii  bbłłęękkiitteemm  cchhaabbrróóww  
aażż  ppoo  hhoorryyzzoonntt  
kkuu  zzaacchhooddoowwii  ssłłoońńccaa..    

WWiieecczzoorreemm  
UUmmęęcczzoonnee  uussiiaaddłłoo  pprrzzyy  mmnniiee  
NNaa  łłaawwccee  
PPoodd  wwoonnnnyymm  kkwwiiaatteemm  jjaaśśmmiinnuu  
II  nnaałłoożżyyłłoo  wwiiaanneekk    
ZZ  ppoollnnyycchh  kkwwiiaattóóww  
NNaa  mmoojjee  ssiiwwee  wwłłoossyy..  

BBaarrbbaarraa  IIzzwwoorrsskkaa  
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Z tym numerem nie będziecie się nudzić! Piszemy o rodeo 
w Połomii, dożynkach w Boruszowicach-Hanusku, 
o Johankach ze Świniowic, a nawet o pszczołach
z Brynka… Co jeszcze znajdziecie we wrześniowym 
wydaniu?  

Dział „Na bieżąco” otwiera artykuł poświęcony planom 
rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Co i kiedy  
będzie się działo? Czytajcie na str. 12. 

Powstały, gdy po plebiscycie na Górnym Śląsku wytyczono 
granice polsko-niemieckie, a obecny teren gminy został 
podzielony pomiędzy dwa kraje… Polecamy wam tekst 
historyczny o urzędach celnych. Znajdziecie go w dziale 
„Kulturalnie”.  

 

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Bertold Kubitza, Agnieszka Tyrtania Ostałowska, Adam Wandzik, Robert Warzecha  

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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PO CO STARZIK I STARKA MAJĄ 
TARKA? 

W tym roku z „Akcji lato” skorzystało ponad 80 dzieci! 
Ze względu na duże zainteresowanie ofertą, Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu po raz pierwszy ogłosił 
zapisy na dwa turnusy. Półkolonie miały charakter 
wyjazdowy. Łącznie w programie znalazło się pięć 
wycieczek dla każdej grupy. Podczas jednej z nich 
dzieci odwiedziły Górnośląski Park Etnograficzny  
w Chorzowie, gdzie dowiedziały się między innymi po 
co starzik i starka mają tarka? 

Wycieczka po skansenie zaczęła się przy starej szkole. 
Przewodnik grupy zaprosił dzieci do ławek, rozdał łupkowe 
tabliczki, rysiki, kałamarze, pióra i elementarze. Była mowa 
o różnicach i podobieństwach między dawną a dzisiejszą 
szkołą, o życiu nauczyciela i ciężkim losie niegrzecznych 
uczniów. Goście z Tworoga, choć grzeczni, mogli 
przetestować jedną ze stosowanych dawniej kar, która 
polegała na klęczeniu na worku z grochem. Bolesne? 
Dzieci stwierdziły, że nie. Pełne energii i ciekawości 
pobiegły dalej. Kolejnym punktem wycieczki była wiejska 
zagroda, przy której nikt nie miał prawa się lenić… – No 
cóż. Jak widzicie dawniej wykonanie prania nie było proste 
– wyjaśnił przewodnik wskazując na balię z wodą. – A to 
jest tarka. Wkładano ją do balii. Odzież namaczano  
i pocierano nią po powierzchni tarki. Chcecie spróbować? 
– zapytał. – Taaak! – chórem odpowiedziały dzieci.  
A tymczasem w kolejnej zagrodzie czekało już typowo 
męskie zadanie. Kto szybciej zrobi dziurę w desce? Dwie 
drużyny i dwie ręczne wiertarki. – Gotowi? Start! – krzyknął 
przewodnik, a zawodnicy rozpoczęli wiercenie. Szybko 
okazało się, że choć banalne, zadanie wymaga niemało 
siły… Ostatnim przystankiem był spichlerz pełen zbóż.  

 

 

Wieczorem w towarzystwie zaproszonych rodziców 
rozpalono ognisko i grilla. Był także czas na naukę pisma 
KANJI (dosłownie „znaki Hanów”), które to stanowią 
element pisma japońskiego, tutaj skupiono się na pisowni 
własnego imienia. Pisano i malowano nie tylko na 
papierze, ale także na twarzy i przedramieniu, o wąsach 
już nie wspomnę… Posiłki natomiast uczono się jeść przy 
pomocy tradycyjnych pałeczek, czyli HASHI, to dobry 
sposób na naukę – kto się nie nauczy, ten głodny.  

Był czas na basen, badmintona, spacery i inne zabawy… 
Kolejne Biwaki już w planach! 

Robert Warzecha

Przewodnik opowiedział o produkcji mąki i pokazał jak 
dawniej wyglądało mielenie zboża w żarnach. Dzieciom 
udało się wyprodukować sporą garść mąki, która niestety, 
mimo wysiłku nie starczyłaby nawet na bułkę… 
Po lekcjach plenerowych i w zabytkowych obiektach każdy
chciał mieć jakąś pamiątkę. Autokar jednak już czekał, by 
zabrać dzieci w dalszą drogę. 

Poza chorzowskim skansenem „Akcja lato” dotarła do 
„Osikowej Doliny”, Multikina w Zabrzu, „Parku 
niespodzianek” w Ustroniu i Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” w Brynku.   

Zdjęcia z półkolonii na stronie www.gok-tworog.pl 

DESHI NA BIWAKU 

W weekend z 22 na 23 lipca, korzystając z wcześniej 
zamówionej pogody, adepci DESHI udali się na Biwak 
pod namiotami do Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”. 

W harmonogramie treningowym była ujęta nauka KATA  
(tj. sekwencji technik ataku i obrony, połączonych 
z określonym poruszaniem, przyjęciem ściśle określonej 
pozycji i sposobu oddychania) oraz TAMESHIWARI 
(polegające na  łamaniu i rozbijaniu różnymi częściami 
ciała np. pięścią, łokciem, czy piętą twardych przedmiotów 
takich jak deski, czy cegły). 

POD LUPĄ 
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PRZEMIANA ZIEMI  
– MIŁOŚĆ MATKI  

W ostatnim artykule pisałam o elemencie ognia 
związanym z latem. Dziś zajmę się kolejną przemianą 
jaką jest ZIEMIA. Ten element związany jest z późnym 
latem, czyli czasem, który właśnie się rozpoczął. Żar  
i ciepło powoli ustępują chłodnym i mglistym 
porankom. Późne lato pełni funkcję łącznika między 
latem a jesienią. Muszę jednak nadmienić,  
iż przemiana ziemi „wciska się” między wszystkie pory 
roku. Jest to czas transformacji. W kalendarzu jest nim 
ostatni miesiąc każdej pory roku. To trudny moment 
dla naszego zdrowia. Częściej chorujemy i czujemy 
zmęczenie. Słońce, którym cieszyliśmy się latem, teraz 
zostawia wspaniały kolor na naszej skórze. Na ustach 
wciąż mamy jeszcze smak słodkich owoców. Nasz 
umysł i duch nakarmiony wspomnieniami minionych 
miesięcy będzie nam służył w zimne miesiące.   

PÓŹNE LATO to żniwa, czas zbiorów. Zbiory oznaczają 
zasoby na długie, zimne wieczory. To bezpieczeństwo  
i gwarancja przetrwania. Element ziemi daje nam 
harmonię. Ziemia – rodzicielka plonów – dba o nas niczym 
matka, a PÓŹNYM LATEM jest wyjątkowo hojna. ONA 
wykarmi wszystkie swoje dzieci. Przemiana ziemi to nic 
innego jak miłość matki do dzieci. Matka daje 
bezpieczeństwo i fundament do rozwoju. Przysłowie mówi, 
że nie samym chlebem człowiek żyje i to cała 
kwintesencja. Od Natury otrzymujemy to, co od matki: 
bezpieczeństwo, przynależność, dom. Posiadanie w sobie 
silnego ELEMENTU ZIEMI daje nam zrównoważenie, 
stabilizację i wewnętrzną harmonię. Każdy z nas dobrze 
wie, że gdy przystępował w życiu do jakiegoś egzaminu  
i był dobrze przygotowany (miał tzw. zasoby) to mocno stał 
na nogach i się nie bał. Silny ELEMENT ZIEMI to 
satysfakcja i brak wątpliwości, stabilizacja. Jednak gdy się 
osłabi, tracimy grunt pod nogami. Zadajemy zbyt wiele 
pytań, nasze myśli stają się obsesyjne, zamartwiamy się. 
Żyjemy w czasie przeszłym. Taki stan nazywamy patologią 
w elemencie ziemi. Źle trawimy nie tylko myśli, ale również  
pożywienie. Nasze babcie mawiały: „myślenie powoduje 
wzdęcia”. Jako Europejczycy jesteśmy wychowani  
w przeświadczeniu kartezjańskim „cogito ergo sum” 
(myślę, więc jestem). Ludzie wschodu sądzą inaczej: 
„jestem naprawdę tylko wtedy, gdy nie myślę”. To ma sens! 
Nie rób zbyt wielu rzeczy jednocześnie. Jak spędzasz czas 
z przyjaciółmi, bądź z nimi sercem, umysłem i duchem. 
Jedząc śniadanie, skoncentruj się na trawieniu, a nie na 
pracy, czy dziecku.  Kupując ciastko z kremem, nie katuj 
się myślą, że będziesz je miała zaraz w biodrach! Ciesz się 
chwilą! Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że 
smakiem związanym z elementem ziemi jest słodki,  
a kolorem – żółty. Organami zaś: żołądek (WEI) i śledziona 
(PI). To jest to wszystko, co dostarczamy do organizmu i to 
co daje nam siły do życia. Pożywienie jakie jemy jest 
trawione przez żołądek i transportowane dzięki śledzionie 
do każdej komórki naszego ciała. Najprościej można to 
sprawdzić dotykając swoich stóp i rąk. Jeżeli mamy silną 
śledzionę, to kończyny są ciepłe. W naszej medycynie jest 
to związane z układem naczyń krwionośnych.  

W medycynie wschodu układem krwionośnym dowodzi, ku 
zaskoczeniu, właśnie śledziona. Można to przedstawić 
zabawniej: śledziona to zmęczony kierowca tira, który chce 
jak najszybciej dojechać do domu i nie zatrzymuje się na 
każdym przystanku, gdzie miał wyładować towar.
W efekcie jedzie na skróty i ma pełną przyczepę 
pakunków. Kończyny są chłodne, bo nasz „kierowca” do 
nich nie dotarł i nie odżywił wszystkich tkanek. W efekcie 
jesteśmy zmęczeni i ospali. Z powodu słabej śledziony 
bardzo często nie mamy po prostu siły do życia. 
A żołądek? Nie sprowadzajmy jego roli do worka na 
jedzenie. Żołądek (po chińsku „WEI”) to narząd „trawienia”, 
ale też narząd, który mówi wiele o sposobie przyjmowania 
świata. Ten narząd czerpie przyjemność z życia. Dotyczy 
to nie tylko jedzenia i picia, ale też innych uciech. Silny 
żołądek pozwala nam cieszyć się pełnią życia. Organizm 
ma zasoby, jest odżywiony na każdym poziomie. Dobry 
żołądek „trawi'' informacje, „przeżuwa” problemy i „idzie” 
dalej. W jego naturze nie leży zbyt długie zajmowanie się 
problemami, analizowanie. Żołądek jest w ciągłym ruchu. 
Rozdziela informacje i przesyła dalej, tak jak robi to 
z jedzeniem.  

Silny element ziemi gwarantuje, że wszystko będzie 
dobrze funkcjonowało. Przecież dobra ziemia to 
bezgraniczna miłość matki do swoich dzieci, która 
bezinteresownie karmi je na każdym poziomie fizycznym, 
mentalnym i duchowym. Taka matczyna miłość jest 
fundamentem rozwoju. Pozwala budować silny dom na 
przyszłość. Jeśli mamy dobrą matkę, zawsze będziemy 
mieć DOM wokół siebie i w sobie.  

Agnieszka Tyrtania Ostałowska

Agnieszka Tyrtania Ostałowska z wykształcenia jest 
lekarzem weterynarii. Prowadzi w Tworogu Gabinet 
Weterynaryjny. Wkrótce ukończy dwuletni kurs 
akupunktury. 

KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

We wrześniu rozpoczynamy kolejny kurs języka 
niemieckiego dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat.  

Nauka odbywać się będzie przez 10 kolejnych 
sobót (łącznie 30 godzin) w siedzibie biura DFK-w 
Tworogu  
(ul. Zamkowa 1, GOK). 

Rodzice płacą tylko za ubezpieczenie dziecka 
wynoszące: 

• 35,00 zł dla rodziców, będących członkami 
DFK  

• 45,00 zł dla pozostałych.  

Zapisy przyjmuje p. mgr Anna Lipka, można się 
zapisać także w biurze DFK-Tworóg w każdą środę od 
godz.16.30 do 19.00.  

Przewodniczący DFK, Bertold Kubitza 
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KURIER HOBBYSTA 
MIODOWE MIESIĄCE  
I BRUTALNY KONIEC ROMANSU 

Pamiętacie pasiekę w Brynku? Prowadzi ją 
mieszkaniec Tworoga, Kazimierz Kimla. W kwietniu 
obiecaliśmy, że jeszcze do niej wrócimy. Po kilku 
miesiącach pszczelej pracy, pan Kazimierz pokazał 
nam świeży miód i opowiedział o mrocznej stronie tej 
słodkiej przygody. Posłuchajcie o pszczelim 
rozmnażaniu. To naprawdę interesujący temat…  

W każdej produkcyjnej rodzinie znajdują się trzy rodzaje 
osobników pszczelich: matka pszczela, pszczoły robotnice 
i trutnie. Rolą matki jest składanie jajeczek. W ciągu doby 
może ich być nawet 2-3 tysiące! – Z zapłodnionych 
jajeczek, w zależności od odżywiania i miejsca złożenia 
(wielkości komórki) wylęgają się robotnice lub matki. 
Natomiast z niezapłodnionych – trutnie – wyjaśnia pan 
Kazimierz. A z kim kojarzy nam się truteń? Z osobą leniwą, 
myślącą tylko o jedzeniu, wygodnicką… Skojarzenia nie są 
przypadkowe. – Truteń w ulu żyje jak pączek w maśle, ale 
do czasu – mówi tajemniczo pan Kazimierz. Trutnie nie 
wykonują żadnej pracy w ulu, ale są największymi 
osobnikami w pszczelej rodzinie. Mają największe 
skrzydełka, najdłuższe czułki i największe oczy złożone. 
Przez cały okres letni trutnie korzystają do woli z zapasów 
zgromadzonych przez pracowite robotnice. Nikt nie 
odmawia im pszczelich przysmaków, do czasu kiedy 
rodzina liczy na zapłodnione jajeczka. To właśnie trutnie 
zapładniają królową. Odbywa się to w trakcie lotu 
godowego. 

– Nauka niewiele wie na ten temat. Wiadomo, że lot 
godowy odbywa się na wysokości ok. 10-30 m. Nie 
wiadomo jednak w jakich miejscach – mówi pan Kazimierz. 
– Ponieważ teren, na którym zbierają się trutnie może być 
oddalony od pasieki nawet o kilka kilometrów, 
 

 

wywnioskowano, że trutnie muszą wytwarzać ślad 
chemiczny w postaci feromonu, aby matki mogły odnaleźć 
trutowisko – czytamy w lipcowym wydaniu miesięcznika 
branżowym „Pszczelarstwo”. Na miejscu trutnie gromadzą 
się wokół królowej i dążą do zapłodnienia. Niestety ten 
romans nie ma szczęśliwego zakończenia. Kopulacja 
kończy się śmiercią samca. – Następuje paraliż trutnia, 
który odpada od samicy po około 2 sekundach kopulacji 
i ginie – wyjaśnia autor przywołanego wyżej artykułu. 
Następny truteń musi usunąć aparat kopulacyjny 
poprzednika, by powtórzyć cały cykl. Trutnie, które nie 
zapłodniły królowej wracają do ula. Ale ich los również jest 
przesądzony. 

Foto. Miód płynny czy stały? Stan skupienia nie ma znaczenia – twierdzi 
pan Kazimierz. Wartości odżywcze pozostają takie same. Miód 

zachowuje swoją jakość przez 3 lata. Pamiętajcie jednak o 
przechowywaniu w temperaturze nie wyższej niż 18 stopni C̊. 

 

Loty godowe odbywają się w okresie od maja do lipca. 
Po tym czasie trutnie przestają być użyteczne. Miodowe 
miesiące kończą się… Karmienie trutni staje się 
nieopłacalne, więc pszczoły intuicyjnie podejmują 
niezwykle praktyczną i pozbawioną sentymentów decyzję. 
W sierpniu rozpoczyna się proces osłabiania trutni, który 
polega na ich głodzeniu. W końcu robotnice stają się 
silniejsze, a wtedy… – Po prostu wyrzucają trutnie na bruk.
Dosłownie! Kilka pszczół nie bacząc na opór, wynosi
darmozjada i wyrzuca z ula. Pozbawiony dostępu do 
spiżarni nie ma szans na przeżycie – wyjaśnia pszczelarz. 
Pan Kazimierz nie raz obserwował takie dramatyczne 
sceny. Trutnie walczą, opierają się ze wszystkich sił, chcą 
wrócić do domu. Pszczoły jednak pozostają niewzruszone 
i dokładnie pilnują dostępu do ula. Takie zachowanie jest 
jak najbardziej naturalne. Pszczeli praktycyzm, choć nam 
może się wydawać szokujący, jest w rzeczywistości 
warunkiem przetrwania zimy.  

STANISŁAW JACHOWICZ 
Szerszeń i pszczoła 

Próżne twoje zabiegi, próżne twe mozoły, 
Rzekł gnuśny szerszeń do pszczoły, 

Daremnie z takim trudem napełniasz spichlerze, 
Wpadnie człowiek niewǳięczny i wszystko zabierze. 

„Pracując, nie pytam się czy komu, czy sobie, 
Praca mię uszczęśliwia i dlatego robię”. 

Foto. Widzicie pszczołę z wyraźną kropką? To królowa. Widać jak 
dogląda swoje królestwo i sprawdza postępy prac. Wokół uwijają się 

robotnice, za to trutni już w ulach praktycznie nie ma… Dlaczego? Co się 
z nimi stało? Kazimierz Kimla, pszczelarz z naszej gminy wszystko wam 

wyjaśni. Zdjęcia na www.twg-kurier.pl  
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POŁOMSKIE RODEO!  

15 lipca Stowarzyszenie „Stajnia Połomia” było 
gospodarzem Podwórkowych Zawodów Western 
„RIDE and SLIDE OVER Golden Mountain”. To 
pierwsze tego typu zawody organizowane w Połomii. 
Właściciel stajni, Marek Brożyński, ma jednak nadzieję, 
że Stowarzyszenie będzie częściej występować w roli 
gospodarzy i organizatorów podobnych wydarzeń.  

Na co dzień „Stajnia Połomia” zajmuje się prowadzeniem 
pensjonatu dla koni oraz nauką jazdy konnej na różnym 
poziomie zaawansowania. W sobotę 15 lipca spokojna na 
ogół okolica przypominała amerykańskie ranczo! 
Skojarzenie nie jest przypadkowe. Zawody mają bowiem 
wiele wspólnego z pracą na amerykańskich farmach  
i ranczach, gdzie jazda konna jest podstawowym 
narzędziem pracy. Z typowo użytkowej jazdy konnej 
rozwinął się styl – western riding oraz dziedzina sportu – 
rodeo. Jak zauważa Marek Brożyński konkurencje również 
nawiązują do pracy z bydłem. Liczy się zwinność, 
szybkość, sprawne omijanie przeszkód, czyli umiejętności 
przydatne podczas zaganiania bydła.   

Podczas zawodów w Połomii wystartowało ok. 40 koni 
głównie z terenu Śląska. „Stajnię Połomia” reprezentowali: 
Ewelina Janikowska na koniu Django, Beata Grzelak-
Szweda oraz Sławomir Szweda na koniu Konieczny. 
Sędziowie oceniali zawodników podczas trzech 
konkurencji. Pierwsza – trail – jest ściśle związana  
z czynnościami wykonywanymi w obejściu przy ranczo 
(przejście przez tzw. mostek, otwieranie i zamykanie 
bramy, cofanie koniem w różnych konfiguracjach  
i pokonywanie rozmaitych drągów). Druga konkurencja jest 
nazywana horsemanship. Jest to westernowa wersja 
klasycznego ujeżdżania. Jeździec jedzie według wcześniej 
podanego schematu, prezentuje swoją harmonię i zgranie 
z koniem. Trzecia konkurencja – western pleasure – jest 
najbardziej barwna. – W tej konkurencji wszystkie chwyty 
są dozwolone: brokat, błyszczące koszule mieniące się 
cekinami. Oceniany jest całokształt, wygląd jeźdźca  
i konia, ale też przyjemność z jazdy. Koń powinien iść 
chętnie, rozluźniony i wyciszony. Sędziowie biorą pod 
uwagę minimalizm pomocy jeździeckich oraz jak najlepsze 
ukazanie konia. Wszystko musi wyglądać atrakcyjnie – 
wyjaśnia zawodniczka, Ewelina Janikowska.  

 

„LANDSHUTER HOCHZEIT”  

W dniach od 15 do 17 lipca delegacja Gminy Tworóg 
przebywała na terenie Gminy Partnerskiej Kumhausen 
(Powiat Landshut – Bavaria). Głównym punktem 
programu było uczestnictwo w tzw. Landshuckim 
weselu.   

„Landshuter Hochzeit” to festyn historyczny, który należy 
do największych w Europie. Ponad 2000 uczestników 
w średniowiecznych kostiumach powołuje znowu do życia 
pełną świetności uroczystość późnego średniowiecza –
wesele Jadwigi, córki króla polskiego Kazimierza 
Jagiellończyka i Jerzego – syna landshuckiego księcia.
Małżeństwo z polską królewną zostało wynegocjowane 
przez posłów w Krakowie w 1475 roku. Jesienią 1475, 
18-letnia narzeczona wraz z ogromną eskortą wyruszyła 
w drogę i po dwumiesięcznej podróży dotarła do 
Landshutu. 

W majestatycznej farze pw. św. Marcina arcybiskup 
salzburski dokonał ceremonii zaślubin, po czym orszak 
weselny ruszył przez rozległe Stare Miasto (Alstadt).
Z okien domów damy podziwiały rycerzy podczas turnieju,
a w ratuszu cesarz poprowadził pannę do pierwszego 
tańca. Dziesięć tysięcy gości bawiło się, tańczyło 
i ucztowało. 

Po raz pierwszy „Landhuter Hochtzeit” zorganizowało 
Stowarzyszenie „Die Forderer” w 1903 roku i odbywało się 
do czasów II wojny światowej. Widowisko wznowiono
w 1978 roku i jest organizowane do dzisiaj co cztery lata. 
Mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość obejrzenia tego 
wspaniałego widowiska jako goście Gminy Partnerskiej
Kumhausen. Delegacja liczyła 20 osób. Wśród nich byli 
m.in.: wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta Klaudiusz 
Wieder i Przewodniczący Rady Gminy Łukasz Ziob.  

Bertold Kubitza
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
FESTYNY SOŁECKIE 

Świniowice 

15 lipca w Świniowicach obchodzono „IV Święto Pieczenia 
Chleba”. „Piekarnia-Cukiernia Małgorzata Szyguła” jak co 
roku zadbała o przepyszny chleb ze słomionki na 
kapuście. Pieczenie odbyło się dwukrotnie, za każdym 
razem zwinnym dłoniom pani Małgosi przyglądała się 
widownia. Świniowicki chleb to chluba sołectwa i jego 
najlepsza reklama. W 2015 r. roku produkt zdobył  
Kulinarną Perłę nadawaną przez Polską Izbę Produktu 
Regionalnego i Lokalnego. Jest to pewnie jeden  
z powodów, dla których na tegorocznym festynie pojawiło 
się wielu gości spoza gminy. – Bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy gościć tak wiele osób z zewnątrz 
zainteresowanych wypiekiem i zakupem naszego chleba. 
To sygnał, że informacje o „piekarnioku” dotarły do wielu 
zakątków Śląska, a nasza wieś się rozwija – mówi sołtys 
Świniowic, Patrycja Skowronek.  

Zgłosiło się aż pięć drużyn! Ale na tym nie koniec 
sportowych atrakcji. Na wytrwałych czekało rodzinne 
przeciąganie liny. W centralnym miejscu festynu paliło się 
ognisko, przy którym pieczono kiełbaski. Część 
artystyczną rozpoczął występ orkiestry dętej z OSP 
w Boruszowicach-Hanusku, po nich wystąpiła Bernadeta 
Kowalska z programem dla dzieci i koncertem, przy którym 
nie brakowało chętnych do tańca. Dodatkowo o oprawę 
muzyczną zadbał DJ „Time to party” Gośćmi imprezy byli 
wójt Eugeniusz Gwóźdź, który otwarł zabawę oraz lokalni 
radni z przewodniczącym rady gminy Łukaszem Ziobem 
na czele.  

Koty 

Mikołeska 

Foto. Wśród atrakcji dla najmłodszych znalazły m.in. się gry i zabawy  
z animatorem, przejażdżki konne przygotowane przez państwo Badura 

oraz strażackie ćwiczenia na wysokości zorganizowane przez Państwową 
Straż Pożarną z Tarnowskich Gór.  Na scenie natomiast wystąpiły 

Claudia i Kasia Chwołka. 

12 sierpnia w Kotach odbył się Festyn Rodzinny
o charakterze charytatywnym. Sołectwo postanowiło 
pomóc 10-letniemu Marcinowi Chudzikowi, które choruje 
na autyzm dziecięcy. Chłopiec nie mówi, mimo to jest 
pogodnym dzieckiem i potrzebuje stałej rehabilitacji 
w specjalistycznych ośrodkach. 

Festyn rozpoczął się meczem Policji z Oldbojami Orła 
Koty, następnie odbyły się pokazy wozów policyjnych oraz 
pokaz umiejętności psów policyjnych wraz z ich 
opiekunami. Czas umilała też swoim koncertem nasza 
strażacka orkiestra. Odbyła się też zabawa fantowa za 
którą chciałbym podziękować wszystkim ofiarodawcom. 
Potem swój bardzo dobry występ miał Andrzej Miś i Hanys 
Band, a od 20.30 była zabawa z DJ. Wszystko świetnie 
poprowadziła pani Grażyna Chmiel. Podczas całego 
festynu można było napić się kawy, zjeść ciasto, był grill 
i inne przekąski. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli 
przygotować  festyn. 

Sołtys, Adam Wandzik

Boruszowice-Hanusek 

26 sierpnia w Boruszowicach-Hanusku odbył się festyn 
sołecki, który jednocześnie był zapowiedzią tegorocznych 
Dożynek. W programie zabawy znalazły się pokazy 
strażackie przygotowane przez OSP Koty, koncert 
Szymona Nitki, Mileny Wojtek i Aleksandry Rojek, biesiada 
z Jorgusiami” oraz zabawa taneczna z zespołem 
„Diapson”. Można było także skorzystać z dodatkowej 
atrakcji, czyli przejażdżek wozami wojskowymi. 

 

22 lipca bawiła się Mikołeska. Imprezę otwarł deszcz 
cukierków dla najmłodszych, który wyczarowali strażacy  
z OSP w Boruszowicach-Hanusku. Dla dzieci 
przygotowano także ich ulubione „dmuchańce”, a stojący 
obok plac zabaw gwarantował dodatkową rozrywkę. 
Dorośli, jak co roku, zmierzyli się podczas meczu 
siatkówki.  
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Nowa Wieś Tworoska  

Choć 2 września pogoda zdecydowanie nie rozpieszczała, 
w Nowej Wsi Tworoskiej świetnie się bawiono. 
Organizatorzy, sołtys i rada sołecka przygotowali wiele 
atrakcji. Były przejażdżki konne oraz bryczką, dmuchańce-
skakańce i malowanie buzi. Przedstawiciele Polskiego 
Czerwonego Krzyża uczyli jak udzielać pierwszej pomocy. 
Policjanci z Tworoga natomiast pozwolili dzieciom zajrzeć 
do swojego samochodu. Pokazywali policyjne narzędzia 
pracy i opowiadali o nich. Festyn zakończyła zabawa 
taneczna z zespołem „Miraż”.  

Brynek 

Zabawa z wiewiórką? Dlaczego nie! W Brynku nie 
brakowało chętnych. Dzieci z radością przyłączyły się do 
zabawy prowadzonej przez animatora nie zwracając uwagi 
na gromadzące się chmury i chłód.  Dorośli z kolei miło 
spędzili popołudnie przy grillu i rozmowach.  

DOŻYNKI 2017! 

Ukoronowanie żniw – Dożynki – w tym roku odbyło się 
w Boruszowicach-Hanusku. 28 sierpnia po uroczystej 
mszy św., korowód dożynkowy przeszedł ulicami, 
które mieszkańcy udekorowali barwnymi plonami.  
W skład procesji weszli: orkiestra OSP z Boruszowic-
Hanuska, delegacje z chorągwiami oraz z koronami 
dożynkowymi, starości dożynkowi, włodarze gminy, 
radni, przedstawiciele sołectw oraz zaproszeni goście 
i wszyscy mieszkańcy.   

Impreza odbyła się na placu obok miejscowej Szkoły 
Podstawowej. Po powitaniu gości przez wójta, Eugeniusza 
Gwoździa, starości dożynkowi: Irena Wallach 
(Boruszowice) i Mariusz Winkler (Hanusek) wnieśli na 
scenę symboliczny bochen chleba. Podczas części 
oficjalnej rozstrzygnięto tradycyjne konkursy. Konkurs o 
Nagrodę Wójta Gminy na najładniej udekorowaną posesję 
wygrał Piotr Zientek. II miejsce zdobyła Mirella Breguła, 
a III – Edmund Wallach. W konkursie Przewodniczącego 
Rady Gminy na najładniejszą koronę dożynkową I miejsce 
zdobyło sołectwo Świniowice reprezentowane przez Koło 
Kobiet Aktywnych „Johanki”, II miejsce zdobyło – KGW 
Boruszowice-Hanusek i KGW Tworóg.  

Foto. Pierwsza korona dożynkowa w Boruszowicach-Hanusku powstała  
6 lat temu. Od tamtej pory panie z miejscowego KGW co roku 

przygotowują ten symbol dorodnych plonów. 

Foto. Sponsorem tegorocznych Dożynek była firma GAZ-System 
(www.gaz-system.pl), która jak widać na zdjęciu przygotowała  

dla dzieci ciekawe animacje. 

Jednym z gości oficjalnych obok posła Tomasza 
Głogowskiego i prezesa WFOŚiGW Andrzeja Pilota był 
europoseł Marek Plura. – Śląsk to nasza ojczyzna,
ale ta ojczyzna ma także swoje miejsce w Europie. 
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Za tę śląskość dziękuję wam, bo mogę się nią podzielić z 
kolegami w parlamencie europejskim – mówił Marek Plura.  

Jedną z atrakcji tegorocznych Dożynek, która cieszyła się 
sporym zainteresowaniem były przejażdżki wozami 
wojskowymi przygotowane przez Stowarzyszenie 
Pasjonatów Wojskowości  „Kompania Bytom”. Z kolei Bank 
Spółdzielczy w Tworogu rozdawał wyprawki szkolne dla 
dzieci. Wiele się również działo na scenie. Zagrała 
orkiestra dęta z Boruszowic-Hanuska, wystąpił 
kabareciarz, zespół Disco Polo DOXXX, Szlagier Maszyna, 
Marta Walos i zespół Respekt.  

SKĄD WZIĘŁY SIĘ JOHANKI? 

Wszystkiemu winny jest ksiądz. Bo gdyby proboszcz  
z Wielowsi nie zorganizował procesji Bożego Ciała  
w Świniowicach, ołtarz nie musiałby powstać,  
a mieszkanki wsi wspólnie pracować. Dziś wiemy, że 
bardzo dobrze się stało, bo właśnie czas spędzony 
przy budowaniu ołtarza okazał się przełomem. Kobiety 
uznały, że są zgranym zespołem, a efekty pracy 
ciekawe. Dziś działają jako Koło Kobiet Aktywnych 
„Johanki”, a Korona Dożynkowa ze Świniowic zdobyła 
I miejsce w konkursie Przewodniczącego Rady Gminy 
na Najładniejszą Koronę Dożynkową. Ale po kolei… 

Przypomnijcie sobie czerwiec. 
Właśnie wtedy, u progu lata na 
krzakach zaczynają dojrzewać 
czerwone porzeczki (w naszej 
gwarze – johanki!). W tym samym 
czasie na podwórku Teresy John 
(przewodniczącej Koła) dojrzewa 
pomysł… 

Trwają przygotowania i dyskusje. Jak powinna wyglądać 
korona, jak ją w ogóle wykonać? – Skontaktowałyśmy się  
z koleżanką, która od lat się tym zajmuje, dała nam wiele 
wskazówek – mówi pani Teresa. Pod koniec czerwca 
kobiety wyruszają na pole, ścinają pierwsze zboża. Wiążą 
je w snopki i wieszają do wyschnięcia. W lipcu kobiety 
spotykają się każdego dnia przez kolejne dwa tygodnie. 
Przy kawie wykonują ozdoby, krzyż, kwiaty…  

Foto. Korona dożynkowa ze Świniowic została wykonana metodą 
kłosowo-zbożową. Johanki wykorzystały pszenicę ozimą, pszenżyto 

ozime, żyto, owies, jęczmień, proso, ryż, liść laurowy, kaszę gryczaną, 
fasolę, kukurydzę, pestki dyni, mak i ziarno Nigru (murzynek). Do 
wykończenia użyły winogrona, liście kapusty i chleb upieczony w 

miejscowej piekarni. 

Wszystko z tegorocznych plonów. Tymczasem mąż pani 
Teresy przygotowuje stelaż. – Początkowo planowałyśmy 
małą koronę, taką na rozgrzewkę, w końcu nie mamy 
doświadczenia. Ostatecznie zaryzykowałyśmy, a mąż 
cierpliwie spawał według naszych wskazówek – opowiada 
pani Teresa. Gotowy stelaż zostaje obwiązany lnianym 
sznurkiem. W międzyczasie mama pani Teresy  wykonuje 
najbardziej czasochłonną pracę – wiąże kłosy. Wszyscy 
pracują do późnych godzin wieczornych. Czas nagli, bo na 
horyzoncie widać już żniwa. Oficjalnie korona zostaje 
ukończona 13 lipca. Tego dnia Johanki organizują próbne 
noszenie korony z panią sołtys i wszystkimi, którzy 
pomagali. Jest szampan, toast i pamiątkowe zdjęcie, na 
którym jeszcze nie widać korony. Jej wygląd to ścisła 
tajemnica! 

Foto. 27 sierpnia na tegorocznych Dożynkach Gminnych w 
Boruszowicach-Hanusku Johanki po raz pierwszy wystąpiły 

 w swoich nowych strojach. 

W czasie prac nad koroną grupa wpada na pomysł 
zawiązania Koła Kobiet Aktywnych. Zgodnie decydują, że 
będą od tej pory nosić nazwę „Johanki”. Czerwone 
porzeczki stają się ich znakiem rozpoznawczym. Justyna 
John (córka pani Teresy) projektuje logo (po lewej), 
Johanki zamawiają koszulki z logo, stroje tradycyjne 
i korale w kolorze porzeczek. Od początku wspiera je pani 
sołtys. – W Świniowicach korony dożynkowej nie było od 
wielu lat. Bardzo się cieszę, że się udało. Cała wieś 
dopingowała! Johanki mają wiele pomysłów. Trzymam za 
nie kciuki – mówi Patrycja Skowronek. Koło Kobiet 
Aktywnych JOHANKI oficjalnie zostało założone dnia 
27 lipca – dokładnie na miesiąc przed Dożynkami. W skład 
zarządu wchodzą: przewodnicząca – Teresa John, 
zastępca – Grażyna Wrzeciono, sekretarz – Anna 
Meinhardt, skarbnik – Aneta Ciągwa. Pozostałymi 
członkami zostały: Justyna John – kronikarz, Kamila Pytlik, 
Krystyna Musialek i Sylwia Wadiak. Ich celem jest rozwój 
wsi i jej promocja na terenie gminy i powiatu. Chcą 
zajmować się rozwijaniem zdolności manualnych, 
aktywnością fizyczną, organizacją imprez integracyjnych.  

Polecamy galerię zdjęć na www.twg-kurier.pl. Znajdziecie 
tam foto-opowieść o procesie powstawania korony 
dożynkowej. Zachęcamy też do odwiedzania profilu 
„Johanek” na facebooku.  
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URZĘDY CELNE  
W GMINIE TWORÓG 

Choć ich przeznaczenie nie ma już nic wspólnego z 
pierwotnym, wciąż są elementem naszego krajobrazu. 
Mijamy je jadąc do pracy czy sklepu, nie pamiętając 
lub nie zastanawiając się nad 17-letnim fragmentem 
naszej historii, którego były częścią. Warto więc 
przypomnieć, że na terenie naszej gminy mamy sporo 
przygranicznych zabudowań mieszkalnych  
i administracyjnych. Powstały, gdy po plebiscycie na 
Górnym Śląsku wytyczono granice polsko-niemieckie, 
a obecny teren gminy został podzielony pomiędzy dwa 
kraje. 

Plebiscyt odbył się  20 marca 1921 r. – Gdyby w latach 30. 
XX wieku istniał GPS i do samochodowej nawigacji 
wprowadzilibyśmy trasę Katowice-Olesno, na nieco ponad 
80-kilometrowym odcinku pięć razy usłyszelibyśmy 
zapowiedź „Uwaga, zbliżasz się do przejścia granicznego” 
– czytamy na stronie internetowej grenze.oberschlesien-
im-unterricht.net. Przywołana trasa przebiega przez 
Tworóg i jest w Internecie dokładnie opisana: – Po raz 
pierwszy ok. 10 kilometrów po wyjeździe z polskich 
Katowic przekroczylibyśmy polsko-niemiecką granicę 
między miastami Królewska Huta a Bytom. Po kolejnych 
10 kilometrach w Radzionkowie wrócilibyśmy na polskie 
terytorium. 17 kilometrów dalej (…) przed niemiecką 
miejscowością Hanusek znów musielibyśmy zatrzymać 
się przed granicznym szlabanem. Informacja o zbliżaniu 
się do kontroli granicznej zabrzmiałaby w GPS-ie po raz 
czwarty już 11 kilometrów dalej w miejscowości Pusta 
Kuźnica. Jadąc z Katowic do Olesna po raz ostatni 
paszport lub kartę cyrkulacyjną musielibyśmy okazać 
celnikom po minięciu polskiego Lublińca na przejściu 
granicznym Glinica – Ciasna, oddalonym od Pustej 
Kuźnicy o ok. 17 km. Zatrzymajmy się na chwilę  
w Hanusku. Wjeżdżając do miejscowości od strony 
Tworoga (DK11) po lewej stronie widzimy zabudowania  
z lat 20. i 30. Osiedle mieszkalne powstało z myślą  
o pracownikach kolei i urzędów celnych. Dalej, na zakręcie 
tuż przed Boruszowicami stoi budynek z czerwonej cegły. 
To dawny, niemiecki urząd celny, przy którym było 
przejście graniczne. Niemym świadkiem wydarzeń sprzed 
niemal stu lat jest także kamień graniczny, do dziś stojący 
na poboczu (przy ul. B. Chrobrego). 

Kilkadziesiąt metrów dalej (po lewej stronie) stoi mały, 
szary budynek (skrzyżowanie DK11 z ul. Armii Krajowej).
Dawniej był to polski urząd celny. Po drugiej stronie ulicy 
(tuż przy zakręcie) stoi budynek, w którym pierwotnie 
mieściła się administracja przejścia granicznego. 
Po stronie polskiej znalazły się Boruszowice i Mikołeska. 
Reszta sołectw pozostała na terytorium Niemiec. Ponieważ 
Kalety należały do Niemiec, pojawiła się potrzeba 
stworzenia przejścia granicznego w Mikołesce. Przy 
ul. Kaletańskiej do dziś znajduje się jednopiętrowy 
budynek z czerwonej cegły. Przejeżdżając tamtędy 
zauważycie w oknach kraty. Urząd celny znajdował się na 
parterze, na piętrze mieszkał celnik. W Tworogu także było 
przejście graniczne. Znajdowało się przy ul. T. Kościuszki 
(droga wojewódzka nr 907). Po lewej stronie (jadąc 
w stronę Koszęcina) wciąż stoją budynki celne – dziś 
mieszkania. Polski urząd celny mieścił się ok. 5 km dalej 
w stronę Bruśka. Dziś znajduje się tam parking. W trawie 
wciąż można znaleźć pozostałości schodów wejściowych. 

Granice wytyczone po plebiscycie obowiązywały przez 
ponad 17 lat, aż do wybuchu II wojny światowej. Życie 
codzienne mieszkańców na terenie przygranicznym nie raz 
przypominało farsę. Bliscy krewni nagle stali się 
obywatelami różnych państw. Wielu do pracy chodziło za 
granicę… Aby ułatwić codzienność wprowadzono 
tzw. karty cyrkulacyjne pozwalające swobodnie poruszać 
się po obszarze plebiscytowym leżącym po drugiej stronie 
granicy.  

Aktualne zdjęcia zabudowań na: www.twg-kurier.pl.  

Artykuł powstał przy wsparciu Fryderyka Zgodzaja.    

Foto. Powyższe zdjęcia przedstawiają przejście graniczne w Hanusku. 

POTRZEBUJESZ PIENIĘDZY? 

Zadzwoń do nas!!!  
tel. 570-994-909 

Mamy dla Ciebie  
kredyt gotówkowy i konsolidacyjny. 

Do 200 tys. zł na 144 miesiące. 

R            E            K            L            A            M            A 
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TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
KAWAŁ DOBREJ ROBOTY! 

12 lipca na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” odbyło się spotkanie w sprawie 
planowanego zagospodarowania terenów przyległych 
do „Brzeźnicy”. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg  
z prezesem Markiem Mundzikiem na czele, wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, prezes ZUK Adam Chmiel oraz 
kierownik referatu gospodarki, Beata Kwiecińska. 
Prezes Stowarzyszenia wraz z wójtem wyjaśnili 
członkom Stowarzyszenia w jaki sposób będą 
realizowali projekt, zaprezentowali mapki ze zmianami 
i przybliżyli etapy realizacji tak dużego projektu. 

W 2011 r. Gmina Tworóg nieodpłatnie przejęła z Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu teren pięciu hektarów, 
który sąsiaduje z Ośrodkiem Wypoczynkowym. Jak 
wielokrotnie informował wójt, na zagospodarowanie 
obszaru inwestycyjnego zgodnie z opracowanym 
projektem, niezbędne są środki unijne. Przybliżony koszt 
całkowity inwestycji wynosi ponad 1 mln zł. Wiadomo  
z całą pewnością, że zadanie będzie realizowane w kilku 
etapach. Jak pisaliśmy w poprzednim wydaniu „TWG 
Kuriera” mamy już zagwarantowane finansowanie 
pierwszego etapu. Fundusze, w wysokości 300 tys. zł, 
pozyskało z Urzędu Marszałkowskiego Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg poprzez Lokalną Grupę 
Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
(www.lesnakrainalgd.pl). Zachęcamy inne 
stowarzyszenia do sięgania po fundusze unijne poprzez 
LGD. W ramach projektu zostanie wykonana siłownia 
zewnętrzna, przebudowana przystań wędkarska, 
poprawiona tzw. mała architektura (ławki, kosze na śmieci 
itp.) oraz powstaną ciągi piesze z kostki brukowej. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg działa 
nieprzerwanie od 2009 r. Ma na swoim koncie wiele 
zrealizowanych projektów. Liczba członków waży się  
w granicach 20 osób. Odsyłamy do strony internetowej 
organizacji  www.stowarzyszenie.tworog.pl.  
A zainteresowanych działalnością na rzecz rozwoju gminy 
zachęcamy do kontaktu z członkami SnRRG Tworóg (tel. 
694 453 932). – Wybór Stowarzyszenia nie był 
przypadkowy. Gdybyśmy o środki wnioskowała gmina lub 
ZUK warunki byłyby mniej korzystne. Stowarzyszenie 
natomiast mogło liczyć na stuprocentowe dofinansowanie 
– wyjaśnia wójt. Pod koniec roku będzie ogłoszony 
przetarg na wykonawcę pierwszego etapu inwestycji. – 
Wspólnymi siłami możemy w nowoczesny i atrakcyjny 
sposób wpłynąć na wygląd i ofertę ośrodka. Cieszę się, że 
pierwszy krok został wykonany. Dziękuję Stowarzyszeniu 
za pracę jaką w to włożyli, za zaangażowanie  
i skuteczność, a przede wszystkim za podjęcie tematu – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Obecnie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” 
znajdują się m.in. domki letniskowe, pole namiotowe, 
basen kąpielowy, plac zabaw, stanowiska do wędkowania  
i rożen. To wciąż jedyne tego typu miejsce w gminie, 
dlatego jego rozwój jest tak ważny. 

Powierzchnia inwestycyjna daje spore pole do popisu, 
a pomysłów jest wiele. Docelowo „Brzeźnica” ma się stać 
gminną bazą już nie tylko rekreacyjną, ale także 
„imprezową”. Mają się tu odbywać wydarzenia masowe 
takie jak imprezy plenerowe, koncerty, zawody sportowe.  

Ośrodek nie miałby szans na dalszy rozwój, gdyby nie 
starania Gminy zakończone przeprowadzeniem w latach 
2013-2014 przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach gruntownego remontu zbiornika wodnego 
„Brzeźnica”. Zarządca ośrodka – Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu – dba natomiast o bieżące 
remonty, utrzymanie czystości basenu i bezpieczeństwo 
podczas sezonu.  

STYPENDIA WÓJTA 
 
Poniżej przedstawiamy listę uczniów, którym przyznano 
stypendium Wójta Gminy Tworóg za wyniki w nauce, 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i zajęć 
artystycznych oraz za osiągnięcia promujące gminę 
Tworóg.  

SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU: 
Daria Kocurek, Monika Wójcik, Amelia Poloczek, Emilia 
Jaksik, Julia Czaja, Julia Ignasiak, Łucja Żelosko, Tatiana 
Śliwakowska, Mateusz Swoboda, Natalia Poloczek, 
Antonina Osadnik, Roksana Krok, Anna Król, Kinga Koza, 
Antoni Jaruszowic, Maria Jańczuk, Anna Cepok, Natalia 
Włodarczyk, Natalia Strzelczyk. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH: 
Paulina Dworaczek, Sara Szumiał. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI: 
Michał  Ciongwa. 

GIMNAZJUM W BRYNKU: 
Patrycja Miś, Natalia Niżnik, Małgorzata Włodarczyk, Piotr 
Szewczyk, Aleksandra Wierzbicka, Anna Kamińska, 
Aleksandra Wyciszak. 

GIMNAZJUM W WIELOWSI: 
Martyna Iwan, Paulina Meinhardt. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 
„Im droŜszy człowiek, tym większy ból 

Lecz wolą Boga jest rozstanie, 

Nadzieją – dusz naszych spotkanie” 
 

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia 
dla 

Gabrieli Szram i najbliŜszej rodziny 

z powodu śmierci  

śp. Albina Szram  
składają 

Wójt Gminy Tworóg    Przewodniczący  
Eugeniusz Gwóźdź                  Rady Gminy 
      Łukasz Ziob 

      Radni Gminy Tworóg 
 

 
 

ZAWODY WĘDKARSKIE  
O PUCHAR WÓJTA  

22 lipca na terenie Łowiska Specjalnego „Brzeźnica”  
w miejscowości Tworóg odbyły się zawody o Puchar Wójta 
Gminy Tworóg zorganizowane przez PZW nr 116 Brynek. 
Co ciekawe, w dyscyplinie spławikowej w kategorii Senior  
I miejsce zdobyła kobieta: Magdalena Wierzchalka z Koła 
Bytom 3. II miejsce – Kazimierz Delewski (Bytom 3), III –
Joachim Grzesiek (116 Brynek).  

 

Łowiono głównie płocie, leszcze i liny. – Wygrywa ten, kto 
zdobędzie najwięcej punktów. Zawodnik zdobywa jeden 
punkt za każdy gram złowionych ryb. Liczy się więc waga, 
a nie ilość – wyjaśnia sędzia sekretarz, Marcin Szwinge.  
Puchary wręczał osobiście wójt, Eugeniusz Gwóźdź  
(na zdj. powyżej ze zwycięzcami).  

PRZEDSZKOLNE NOWOŚCI 

Dla wielu dzieci wrzesień oznacza początek przygody  
z przedszkolem. W tym roku w okresie rekrutacyjnym 
zarówno placówka w Tworogu, jak i Boruszowicach 
przekonała się jak wielkie jest zapotrzebowanie na 
opiekę przedszkolną. 

Do Gminnego Przedszkola w Tworogu wpłynęła rekordowa 
ilość zgłoszeń. Efektem tak dużego zainteresowania 
(łącznie 60 wniosków) była długa lista rezerwowa, na której 
znalazło się ponad 20 dzieci. Organ prowadzący – Gmina 
Tworóg – ostatecznie podjął decyzję o otwarciu 
dodatkowego oddziału w Kotach, który liczy 17 dzieci.  
Podobna sytuacja miała miejsce w Boruszowicach. Tam 
również ilość chętnych przekraczała możliwości placówki. 
Dodatkowy oddział liczy 12 dzieci. Skąd tylu chętnych? Jak 
wyjaśnia zastępca wójta, Klaudiusz Wieder, tak duże 
zainteresowanie jest związane z demografią – odnotowano 
więcej urodzeń. Poza tym gmina ma wielu nowych 
mieszkańców, w tym młode rodziny z dziećmi.  

Przedszkole w Wojsce również wysłuchało uwag rodziców. 
– Gmina wyraziła zgodę na wydłużenie godzin pracy 
przedszkola o pół godziny. Zgodnie z prośbą rodziców  
przedszkole będzie otwarte do godz. 16.00 – wyjaśnia 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Marcin 
Paździor.  

Z GŁĘBOKIM SMUTKIEM… 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci Albina Szram, byłego sołtysa Mikołeski. –
Nigdy się nie złościł, był opanowany, spokojny, ale zawsze 
w ruchu, bardzo pracowity. Nie brał zwolnień lekarskich, 
nigdy się nie skarżył, nawet gdy coś mu dokuczało. Taki 
był mój mąż – wspomina Albina Szram jego żona Gabriela. 

Mikołeska stała się ich domem w 2001 r. Od tamtej pory 
lokalne sprawy stały się im bliskie. Najpierw pani Gabriela 
zaangażowała się w działalność społeczną. Mąż wspierał 
ją, gdy przez lata pełniła rolę sołtysa. Potem sam 
zaangażował się w życie sołectwa. Albin Szram pełnił 
funkcje sołtysa od 22 stycznia 2015 r. do 19 stycznia 
2017 r. Zrezygnował z funkcji sołtysa ze względu na 
zdrowie. Zmarł niespodziewanie 11 sierpnia. Spoczął 
16 sierpnia na cmentarzu przy kościele pw. św. Józefa w 
Tarnowskich Górach.  – Najistotniejsze, że miał serce i był 
otwarty na innych – wspomina pogrążona w żałobie żona.
A my takim go zapamiętamy… 

ODWIEDZAJCIE GOK ON-LINE! 

Zaglądajcie na stronę: www.gok-tworog.pl  
Szukajcie nowego grafiku zajęć stałych dla dzieci i 

dorosłych oraz informacji o zapisach.  
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Eugenia Poskart urodziła się  30 sierpnia 1911 r. Od 8 lat 
mieszka w Brynku wraz z córką Agnieszką Michla i jej 
mężem Jerzym, którzy z poświęceniem i czułością 
opiekują się mamą. Jubilatka sporo przeżyła. Na jej oczach 
toczyły się dwie wojny światowe. Widziała wiele ludzkich 
tragedii, okrucieństw, niesprawiedliwości. Doskonale wie, 
jak cenny jest pokój, którym możemy się dzisiaj cieszyć. 
Dlatego nieustannie przestrzega: – Żyjecie w raju na ziemi. 
Doceńcie to! 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

Każda rocznica ślubu powinna być dla pary ważnym
momentem, ale jubileusze takie jak 50 wspólnych lat, 
dają wyjątkową satysfakcję i radość. Co roku z tej 
okazji Urząd Stanu Cywilnego w Tworogu organizuje 
uroczystość wręczenia odznaczeń za długoletnie 
pożycie małżeńskie. W tym roku ceremonia odbyła się 
w restauracji Hanusek. Jubilaci spotkali się tam 
10 sierpnia.  

19 par  obchodziło swoje Złote Gody. Dodatkowo dwie 
pary świętowały Diamentowe Gody i jedna para Żelazne.  
Ceremonię poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Tworogu Irena Kocurek, towarzyszył jej wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź, który złożył parom życzenia i wręczył 
medale. Po zakończeniu części oficjalnej Jubilaci zostali 
zaproszeni na uroczysty obiad.  

ZŁOTE GODY: 
Barbara i Zbigniew Wiśniewscy, Cecylia i Helmut Tiepke, 
Irena i Stanisław Terlikowscy, Małgorzata i Stefan Stępień, 
Renata i Paweł Sopot, Maria i Reinhard Schygulla, 
Gertruda i Helmut Plewnia, Magdalena i Hubert 
Piernikarczyk, Zuzanna i Grzegorz Opara, Krystyna i Józef 
Miś, Agnieszka i Jerzy Michla, Danuta i Jerzy Lubik, 
Helena i Ryszard Król, Brygida i Waldemar Czierpka, 
Teresa i Jan Bundzyła, Urszula i Rajnold Bednorz, Helena 
i Franciszek Wrzeciono, Adelajda i Emil Bochnia, 
Magdalena i Teodor Kij.  

DIAMENTOWE GODY: 
Anna i Alfons Wandzik, Irena i Henryk Ziaja.  

ŻELAZNE GODY: 
Adejada i Jerzy Gaida  

WOJAŻE „KLUBU SENIORA”  

W okresie wakacyjnym „Klub Seniora” (działający  
w ramach projektu „Wszyscy razem”) oraz Związek 
Emerytów i Rencistów z Tworoga zorganizowali dwie 
wycieczki – jednodniową do Kędzierzyna Koźla  
i trzydniową w Bieszczady. Nas zainteresował 
Kędzierzyn Koźle – miejsce oddalone od Tworoga  
o zaledwie 50 km, a wiele oferujące…  

Seniorzy z Tworoga odwiedzili Kędzierzyn Koźle 25 lipca. 
Swoją podróż rozpoczęli na lądzie. Zobaczyli rynek miasta 
i ruiny zespołu pałacowego. Potem przenieśli się na 
wodę… Główną atrakcją wycieczki był bowiem rejs po 
Odrze. Wyruszyli ze stoczni DAMEN (zabytkowa śluza na 
Odrze) skąd udali się w stronę Kanału Gliwickiego. 
Zobaczyli baseny i pozostałości urządzeń wyładowczych z 
początku XX w. największego niegdyś portu śródlądowego 
w Europie wschodniej. Rejs trwał 2,5 godziny, podczas 
których przewodnik snuł opowieść o historii kanału, turyści 
natomiast mogli się napić kawy lub herbaty i podziwiać 
okolicę. – Po powrocie do Kędzierzyna Koźla, udaliśmy się 
na pyszne pierogi. Posileni, jadąc w kierunku domu, 
zatrzymaliśmy się przy pałacu w Pławniowicach – 
relacjonuje Barbara Izworska z Klubu Seniora.  

Zdjęć z wycieczek szukajcie na stronie  
www.gok-tworog.pl w dziale Akademia Seniora. 

Z NAJLEPSZYMI ŻYCZENIAMI!  

Niemal sto lat temu pani Eugenia Poskart 
przygotowywała się do I Komunii Świętej. Wówczas 
nauczyła się wiersza o poszanowaniu chleba.  
30 sierpnia, w dniu swoich 106 urodzin wyrecytowała 
go bezbłędnie. Fenomen? Owszem. Najstarsza 
mieszkanka naszej gminy i całego powiatu 
tarnogórskiego wciąż zadziwia… Z wielką 
przyjemnością wójt Eugeniusz Gwóźdź, sołtys Brynka, 
Iwona Pryk i członek rady sołeckiej Krzysztof Gerlich 
odwiedzili jubilatkę, by złożyć jej najserdeczniejsze 
życzenia i obdarować upominkami.  

W przeszłości nasza Jubilatka uwielbiała czytać książki. 
Jej córka jest przekonana, że dzięki temu do dzisiaj nie ma 
problemów z pamięcią i z wrażliwością poety potrafi 
recytować wiersze. Choć wzrok nie pozwala już na lekturę, 
nie zapomina o drobnych przyjemnościach. Regularnie 
odwiedza ją fryzjer, a kiedy jest okazja chętnie wypije 
kawę, do której nie odmówi ciastka…   

Foto. Pani Eugenia otoczona miłością i opieką bliskich,  
miewa się doskonale!   
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EKO-GMINA INFORMUJE 

• KONKURS FOTOGRAFICZNY 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 
fotograficznym „Środowisko Gminy Tworóg  
w obiektywie”. Celem konkursu jest m.in. podnoszenie 
poziomu wiedzy ekologicznej oraz budowanie postaw 
proekologicznych. Konkurs dofinansowany  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Szczegóły na stronie 
www.tworog.pl  

• WYPALANIE TRAW ZAKAZANE!  
W związku z licznymi skargami mieszkańców naszej gminy 
(głównie Boruszowic-Hanuska) związanymi z uciążliwym 
wypalaniem traw, przypominamy, że czynność ta jest 
prawnie zakazana. Wiosenne wypalanie traw jest 
zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym oraz niebezpiecznym, 
zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi. 
Prosimy o stosowanie się do zakazu. 
 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy za okazaną pomoc w zorganizowaniu 
Pikniku Rodzinnego w Nowej Wsi Tworoskiej  
2 września. W szczególności dziękujemy: Nadleśnictwu 
Brynek, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tworogu, 
radnemu powiatowemu Andrzejowi Elwartowi, firmie 
BUD-STREFA, firmie Auto-Szyby – Zygmunt Gad oraz 
Państwu Zawiślok. 

Sołtys i Rada Sołecka 

ZEBRANIA WIEJSKIE 

Przypominamy, że we wrześniu na terenie naszej 
gminy odbywają się zabrania wiejskie, na których 
będzie omawiany m.in. fundusz sołecki na 2018 r. 
O tym, na co zostaną przeznaczone środki 
w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy 
głosując w trakcie zebrania wiejskiego, dlatego 
serdecznie zapraszamy!  

5 września odbyło się zebranie wiejskie w Świniowicach, 
a dzień później w Boruszowicach. Pozostałe zebrania 
zgodnie z grafikiem: 

• 14 września godz. 18 – Mikołeska (świetlica wiejska) 
• 15 września godz. 17 – Brynek (sala edukacyjna 

Nadleśnictwa Brynek) 
• 18 września godz. 18 – Połomia (świetlica OSP) 
• 19 września godz. 18 – Wojska (świetlica OSP) 
• 20 września godz. 18 – Koty (świetlica LKS)  
• 22 września godz. 18 – Tworóg (świetlica OSP) 
• 25 września godz. 18 – Nowa Wieś Tworoska 

(świetlica wiejska)  
 

DZIĘKUJEMY! 

Sołectwo Koty dziękuje wszystkim, którzy wsparli 
organizację festynu sołeckiego: 

MAMY NOWĄ DROGĘ! 

W okresie wakacji w sołectwie Boruszowice wykonano 
nową nawierzchnię na ul. Obrońców Pokoju. Koszt budowy 
drogi wyniósł ok. 348 tys. zł brutto i został pokryty  
z budżetu gminy. Pracę prowadziła firma Domax  
z Boronowa. Na zdj. po lewej droga przed remontem, po 
prawej po remoncie.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto.  „Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, było zgodne, szczęśliwe i trwałe". Te słowa wypowiadaliście w dniu, w którym 
składaliście sobie uroczystą przysięgę małżeńską. Przetrwaliście próbę czasu i w tym roku obchodziliście wyjątkową rocznicę ślubu.  

Informacja o Złotych Godach na str. 15.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto.  Niestrudzeni seniorzy podczas wycieczki do Kędzierzyna Koźla.  
W drodze powrotnej zatrzymali się w Pławniowicach, 

 gdzie zrobili powyższe  zdjęcie.  

Foto. Szkoła w lipcu? Dlaczego nie! Uczestnicy półkolonii z GOK 
odwiedzili pewną wyjątkową szkołę podczas wycieczki do  

Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.  
Przeczytacie o niej na str. 5.   

Foto. Mieszkanka Brynka, Eugenia Poskart ma 106 lat! Na zdjęciu  
w towarzystwie córki i zięcia oraz gości: wójta, pani sołtys i radnego 
sołeckiego, którzy nie ukrywali uznania zarówno dla jubilatki, jak i jej 

opiekunów. O najstarszej mieszkance naszej gminy piszemy na str.14.    


