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Nr 118 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

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

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 
 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia , 
M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

"TWG Kurierowi"  
- dziesięciolatkowi 

 
W czasie Dni Tworoga  

choć upał (lub deszcz) doskwiera 
hucznie świętujemy  

10 lat "TWG Kuriera" 
 

Kurier to miesięcznik 
tworogowskiej gminy 
kochamy go wszyscy 
i się nim szczycimy!  

 
I choć jest to tylko 

lokalna - gazeta samorządowa 
W sondaŜach poczytności 

niech się "Gwarek" schowa. 
 

"Kurier" - trochę uczy 
więcej informuje 

sławi fajnych ludzi 
młodzieŜ, seniorów promuje. 

 
Co ma "Kurier" donieść 

od lat - martwi się uparta 
Naczelna Redaktor 

Kobędza-Krain Marta. 
 

Mecenas - wydawca 
niezbędni gazecie 

Na szczęście - nie muszą  
iść sobie w konkury, 

bo role te pełni 
Pani Chmiel GraŜyna 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. 
 

Dla dobra mieszkańców 
całej naszej gminy 
i szczytnych celów  
szerzenia kultury, 

Niech nam Kurier Ŝyje! 
Sto lat - bez cenzury!  

 
                            Barbara Izworska 

JUŻ 10 LAT Z WAMI! DZIĘKUJEMY!!! 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

PODZIĘKOWANIA 
dla 

WARSZTATU SAMOCHODOWO-
MOTOCYKLOWEGO 

MOTO SERVICE JACEK ZAPART 
za dofinansowanie wyjazdu dzieci na obóz sportowy 

składa zarząd  
Akademii Sportu „DESHI” 

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Trwają prace nad stworzeniem Izby Pamięci  
w pomieszczeniach najstarszego budynku gminy  
– w szpitolu. Miejsce ma służyć gromadzeniu  
i udostępnianiu eksponatów związanych z historią 
gminy i kulturą regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 

 

IBO - WYGODNE ROZWIĄZANIE 
BEZ WYCHODZENIA Z DOMU 

Zakład Usług Komunalnych w Tworogu zachęca do 
korzystania z Internetowego Biura Obsługi (IBO).  
W celu uzyskania dostępu do systemu, należy wypełnić 
formularz (dostępny na stronie 

www.zuk.tworog.wer.pl) i dostarczyć go do biura. IBO 
daje możliwość na bieżąco sprawdzenia stanu swoich 
obciążeń, podglądu aktualnych oraz poprzednich 
faktur, struktury i analizy różnych kosztów, zużycia 
wody oraz ścieków itp. Można także podać stan 
swojego wodomierza, dokonać zgłoszenia o awarii lub 
innych zauważonych problemach. Po podaniu stanu 
wodomierza, na wskazany przez klienta adres e-mail 
zostanie wysłane powiadomienie oraz należna FV. 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…...……………………………………………......str.4 

– Sesja absolutoryjna 
– Dobry start 
– Są pieniądze na kanalizację 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 

– Pozdrowienia z Kotów 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.6 

– Ich codzienność nas urzekła… 
– Sznupek w Brynku!  

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.7 

– Krótko o naszej historii 
– Dni Tworoga 2018 
– Gryfno dziołcha, chopcy i kamień z napisem 
Love… 
– Na zielonej trawie 
– Sobótka – dzień długi, noc krótka!  

NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.12 

– 700 lat Beňova 
– Sezon i perspektywy 
– Będzie stacja uzdatniania wody w 
Boruszowicach 
– Forum Przedsiębiorczości 
– Bezpłatne kursy w ramach aktywizacji 
zawodowej 
– „Jak nie czytam, jak czytam” 
– „Razem raźniej” 
– Berlin ist suuuper! 
– To nasz najlepszy kapitał! 
– Stypendia dla sportowców 
– Półkolonie z GOK – pierwszy turnus zaliczony 

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
tel. +48 515 122 424 

REDAKTOR NACZELNA 

Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 

Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 

Hanna Blacha, Barbara Izworska,  
Karina Jaksa, Anna Kaszuba 

MECENAT 

Grażyna Chmiel 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

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

DRUK 

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER SESJA 
SESJA ABSOLUTORYJNA 

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2017 r., sprawozdaniem finansowym, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
informacją o stanie mienia komunalnego gminy za 
2017 r. oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada 
Gminy udzieliła wójtowi, Eugeniuszowi Gwoździowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. 
stwierdzając jednocześnie prawidłowość  
w działalności finansowej gminy w minionym roku.  

W roku 2017 dochody budżetu gminy wyniosły 
31 052 962,84 zł co stanowi 99,95% wykonania planu, 
przy czym dochody bieżące wyniosły 30 630 842,39 zł 
(100,04% planu), a majątkowe 422 120,45 zł (94,12% 
planu). Udział we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych wyniósł 5 660 050,00 zł.  

W minionym roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 
109 487,10 zł na realizację programów „Wszyscy razem” 
oraz „Eduk@cja na 5 w ZSP w Boruszowicach”. 
Dofinansowanie stanowi 105,75% planu.  

Z budżetu własnego Gmina udzieliła dotacji m.in. 
Ośrodkowi Zdrowia w Tworogu: na bieżącą działalność – 
30 000,00 zł oraz na rozbudowę budynku – 12 177,00 zł. 
Osiemnaście podmiotów otrzymało dotację celową na 
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o łącznej 
wartości 159 124,00 zł. Z gminnej dotacji skorzystały także 
Ochotnicze Straże Pożarne w Połomii, Tworogu i Wojsce 
(zakup samochodu strażackiego – 310 323,00 zł).  Ogółem 
wydatki zostały wykonane na kwotę 30 547 019,54 zł  
i stanowią 95,84% planu, z tego wydatki bieżące wyniosły 
28 827 177,54 zł, a wydatki majątkowe – 1 719 842,00 zł. 
Przychody wyniosły 1 357 527,72zł, a rozchody – 
552 942,00 zł. W obydwu przypadkach zrealizowano 100% 
planu.  

W minionym roku poniesiono koszty związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej wynikające 
z potrzeby przeprojektowania sieci – 9 280,99 zł.  
W zakresie inwestycyjnym należy także wymienić 
opracowanie projektu technicznego dla przedszkola  
w Wojsce (6 765,00 zł) oraz opracowanie audytu 
energetycznego dla Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu (9 999,99 zł). Wydatki te są związane  
z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej.  

DOBRY START 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu, informuje, że  
w związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.,  
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego 
programu "Dobry start" (Dz. U. poz. 1061), wnioski  
o świadczenie będzie można składać drogą elektroniczną 
poprzez bankowość elektroniczną i ministerialny portal 
Emp@tia, od 1 lipca 2018 r., a drogą papierową od 1 
sierpnia 2018 r. Więcej informacji znajdziecie Państwo pod 
następującym linkiem: www.mpips.gov.pl/DobryStart 

SĄ PIENIĄDZE NA KANALIZACJĘ  

Chronologia wydarzeń związanych z realizacją 
inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska 
wraz z pompownią próżniowo tłoczną i rurociągiem 
tłocznym” sięga 2007 r. Wtedy to powstała wstępna 
koncepcja budowy kanalizacji. Dziś możemy 
powiedzieć, że inwestycja będzie niebawem 
realizowana.  

Podpisanie umowy na wykonanie map do celów 
projektowych miało miejsce 5 lutego 2014 r. 1 października 
tego samego roku podpisano umowę na wykonanie 
projektów budowlano-wykonawczych inwestycji. Realizacja 
umowy miała być zakończona do 30 czerwca 2015 r. 
Gmina Tworóg naliczyła wykonawcy kary umowne za 
nienależyte wykonanie umowy, ale jednocześnie miała 
roczne opóźnienie. W terminie od 15 maja 2015 r. do 
8 czerwca 2015 r. miały miejsce konsultacje społeczne 
w sprawie projektu. W trakcie uzyskiwania pozwolenia 
na budowę sieci kanalizacji podciśnieniowej w Nowej 
Wsi Tworoskiej, ze względu na brak zgody, Gmina była 
zmuszona przeprojektować sieć kanalizacji wyłączając 
z opracowania sieć na ul. Tylnej. Dla sieci 
zaprojektowanej wzdłuż ul. Tylnej należało zaktualizować 
mapę do celów projektowych, uzyskać wszelkie 
uzgodnienia branżowe oraz wykonać dodatkowy projekt 
budowlano-techniczny. Ponownie wystąpiono do Wydziału 
Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach o wydanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. W efekcie uzyskano trzy decyzje Starosty 
Tarnogórskiego:  nr 1175/16 z dnia 22.08.2016 r.; 
nr 1589/16 z dnia 02.11.2016 r.; nr 1638/17 z dnia 
13.10.2017 r. 31 października 2016 r. złożono wniosek 
o dofinansowanie inwestycji w ramach Osi Priorytetowej V 
Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów 
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa (typ projektów 
– Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków 
komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji 
deszczowej. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
komunalnych. Budowa instalacji do zagospodarowania 
komunalnych osadów ściekowych. Budowa i modernizacja 
systemów zaopatrzenia w wodę), ze względu na brak 
decyzji o pozwoleniu na budowę dla ul. Tylnej Gmina 
Tworóg musiała ponownie złożyć wniosek WND-
RPSL.05.01.01-24-06F8/17-001 o dofinansowanie dla 
zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska 
wraz z pompownią próżniowo- tłoczną i rurociągiem 
tłocznym”.  

12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa  wybrał 
do dofinansowania projekty w konkursie 
nr: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17 z poddziałania 5.1.1 
Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Subregionu 
Centralnego w tym m.in ww. projekt. Wnioskowana 
kwota dofinansowania: 5 405 876,65 PLN. Trwają 
przygotowania do podpisania umowy 
o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim. W dniu 
11 lipca zostanie otwarty przetarg na ww. zadanie. 
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KURIER POD LUPĄ 
POZDROWIENIA Z KOTÓW 

Widoczny na starej pocztówce kościół pod 
wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach 
ukończono w 1715 r., trzy lata później został 
poświęcony. W tym roku obchodzimy więc 300-lecie 
kotowskiej świątyni.  

W XVII w. Koty należały do parafii w Wielowsi. Hrabia 
Jerzy Leonard de Colonna – właściciel Tworoga i dóbr 
wokół – chciał jednak doprowadzić do utworzenia 
niezależnej parafii w Kotach, aby ludność hutniczych 
osiedli miała opiekę duszpasterską. To on w 1666 r. 
wybudował w Tworogu kaplicę św. Antoniego, a w 1672 r.  
kaplicę Bożego Grobu w Potępie. Hrabia nie zdążył 
urzeczywistnić wszystkich swoich planów, zmarł. 
Utworzeniem parafii w Kotach zajął się jego następca – 
hrabia Jan Franciszek de Verdugo. Nową parafię Koty 
utworzono na mocy dekretu erekcyjnego z dnia  
13 czerwca 1687 roku, jaki wydał ówczesny administrator 
diecezji wrocławskiej Ks. Bp. Karol Franciszek Neander. 
Kaplica św. Antoniego w Tworogu stała się kościołem 
filialnym. Do parafii należały Koty, Tworóg, Potępa, Pusta 
Kuźnica, Wesoła, Mikołeska, Brynek, Hanusek oraz Żyłka. 
Proboszczem został ks. Paulus Nicolaides.  

W Kotach stał wówczas stary, drewniany kościół 
zbudowany prawdopodobnie w pierwszej połowie XVI w. 
Obok kościoła założono ewangelicko-katolicki cmentarz.  

Budowlę rozebrano w 1714 r., kiedy tuż obok, na wzgórzu, 
wzniesiono z kamieni i cegieł w stylu barokowym nowy 
kościół, który istnieje do dziś. Nową świątynię wzniósł syn 
hrabiego Jana Franciszka – Leopold de Verdugo za sumę 
6 tys. florenów. Niestety kosztowna konstrukcja okazała 
się wadliwa i sklepienie zaczęło pękać. W latach 1763 –
1774 ze względów bezpieczeństwa kościół był zamknięty. 
W tym czasie rolę kościoła parafialnego przejęła filia 
w Tworogu. Remont kotowskiej świątyni przeprowadził 
hrabia Franciszek Józef de Colonna. – W roku 1823 
dokonano pierwszego remontu wieży, która przetrwała 109 
lat, a w końcu groziła zawaleniem. W roku 1882 
powiększono stary cmentarz i ogrodzono murem, który 
w roku 2000 został, wspólnymi siłami wszystkich parafian 
i z modlitewnym wsparciem księdza proboszcza, 
odrestaurowany. W 1883 odnowiono kościół od wewnątrz 
i od zewnątrz. W latach 1907/08 dokonano remontu 
kościoła, , którego zdjęto gonty a dach pokryto 
dachówkami. W roku 1959 po raz drugi dokonano 
całkowitego remontu wieży, którą poankrowano 
i wymieniono starą konstrukcję na nową z belek, 
a zadaszenie wieży pokryto blachą. W tym samym roku 
zakupiono również dzwony, które konsekrował Ks. Bp. 
Wacław Wycisk z Opola. W roku 1964, w związku 
z jubileuszem 250 lat istnienia kościoła dokonano remontu 
wnętrza świątyni i odnowiono zabytkowe ołtarze boczne –
napisano na stronie internetowej kotowskiej parafii.  

Kościół jest wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków 
pod nr rej. 573 z 10.12.1959 r. oraz 634/66 z 02.05.1966 r. 
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KURIER HOBBYSTA 
ICH CODZIENNOŚĆ NAS 
URZEKŁA…  

Wiosną ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Podglądając 
codzienność”. Chcieliśmy zobaczyć gminę Tworóg 
waszymi oczami. Otrzymaliśmy zdjęcia z Wojski, Brynka, 
Kotów, Świniowic i Tworoga. Każde opowiadające inną 
historię, ilustrujące inny fragment Waszej codzienności. 
Dzięki nim lepiej Was poznaliśmy. Wiemy już, że kochacie 
zwierzęta, aromatyczną kawę i dobrą książkę. Wiemy, że 
uwielbiacie spacery po lasach i łąkach, że macie poczucie 
humoru i ogromną wrażliwość. Za to, o czym 
opowiedzieliście poprzez zdjęcia bardzo dziękujemy. 

Rozdanie nagród odbyło się 1 lipca podczas Dni Tworoga. 
Poniżej wyniki:  
•I miejsce Olivia Grzybek z Wojski, fotografia pt. Spacer po 
Wojsce  
•II miejsce Iwona Pryk z Brynka, fotografia  
pt. „Z wiadomościami na bieżąco” 
•III miejsce Natalia Poloczek z Kotów, fotografia  
pt. „Spacer z Nelą” 

Wyróżnienia: Natalia Włodarczyk z Tworoga, fotografia 
„Naturalny drugi świat”; Anna Ciongwa ze Świniowic, 
fotografia „Zabawa z kotem”.  

Foto. „Z wiadomościami na bieżąco” można być zawsze i 
wszędzie… Pełna poczucia humoru Iwona Pryk za uchwycenie  

tego momentu otrzymała II nagrodę (zdj. po lewej).Natomiast Natalia 
Poloczek wzięła „pod lupę” uroczą Nelę i zdobyła III miejsce  

(zdj. po prawej). 

SZNUPEK W BRYNKU! 

23 czerwca odbył się festyn sołecki w Brynku. – Dziękuję 
za udział i zaszczycenie nas swoim przybyciem policji 
z komisariatu w Tworogu. Z Sznupkiem – policyjną 
maskotką, która też była z nami – zdjęcia robili duzi i mali. 
Dziękujemy OSP Tworóg. Strażacy gościli u na po raz 
pierwszy, byli więc dużą atrakcją. Brynek jako jedno 
z nielicznych sołectw nie posiada OSP. Podziękowania 
kierujemy także do GOK-u w Tworogu oraz Kamili Smolarz 
za nieocenioną pomoc przy sprzedaży ciast – relacjonuje 
sołtys Brynka, Iwona Pryk. Festyn zakończył się zabawą 
taneczną z zespołem „Diapson”. 

 

Foto.  „Spacer po Wojsce” – inspirująca codzienność  
Olivii Grzybek – I miejsce. 
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KURIER KULTURALNIE 

Drodzy Czytelnicy,  

mamy pełną świadomość, że istniejemy dzięki Wam. 
Wydawanie gazety ma sens tylko wtedy, gdy istnieją 
odbiorcy. Nam trafiło się wspaniałe grono. Nie tylko 
czytacie, ale również jesteście autentycznymi 
współtwórcami treści. Piszecie do nas, informujecie  
o ważnych wydarzeniach, zapraszacie do domów, 
opowiadacie o historii gminy… Mówiąc krótko, z wielką 
życzliwością wspieracie redakcję. W tym roku obchodzimy 
nasze dziesięciolecie istnienia. To nasze wspólne święto  
i okazja do podziękowań. Lista osób i instytucji, które od lat 
nas wspierają jest bardzo długa. Nie jesteśmy w stanie 
wymienić wszystkich. Z całą pewnością nie możemy 
pominąć gminnych szkół. Każdego miesiąca, od wielu lat, 
nauczyciele przesyłają nam informacje o sukcesach 
Waszych dzieci, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Podziękowania kierujemy do gminnych sklepów – 10 
punktów sprzedaży. To dzięki ich otwartości możemy do 
Was docierać.  

W sposób szczególny dziękujemy wójtowi gminy, 
Eugeniuszowi Gwoździowi, który powołał gazetę do 
życia i nigdy nie zwątpił w sens jej istnienia. 
Dziękujemy również naszemu wydawcy Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury w Tworogu z Grażyną Chmiel na 
czele. 

W imieniu redakcji 
Marta Kobędza-Krain 

KRÓTKO O NASZEJ HISTORII  

Gazeta powstała z inicjatywy wójta, Eugeniusza Gwoździa, 
który już w 2007 r. mówił o potrzebie stworzenia 
płaszczyzny komunikacji pomiędzy mieszkańcami  
a samorządem. Opracowaniem gazety i wprowadzeniem 
jej na rynek zajęła się Agata Frączek (Ziaja), zaś wydawcą 
został Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. Pierwszy 
numer wydano 7 marca 2008 r. Był to eksperyment i jedna 
wielka niewiadoma. Okazało się jednak, że mieszkańcy 
gminy chcą posiadać własną gazetę i chętnie po nią 
sięgają. – Początki nie należały do łatwych. Towarzyszyły 
nam oczywiście wątpliwości, ale mamy to za sobą. 
Zaangażowanie całego zespołu pozwoliło zbudować 
stabilną gazetę – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Już na 
etapie projektowania pisma było wiadomo, że powstanie 
nie tylko biuletyn urzędowy. Stworzono gazetę zajmującą 
się również historią gminy, wydarzeniami kulturalnymi, 
sukcesami mieszkańców oraz ich zainteresowaniami. – 
Takie było założenie. To miała być pełnowartościowa 
gazeta, za którą trzeba zapłacić symboliczną złotówkę, by 
dotarła do osób faktycznie zainteresowanych treścią. Ten 
model się sprawdza, gazeta ma stałe grono czytelników z 
terenu gminy i nie tylko. Wiemy, że dzięki stronie 
internetowej, na której można pobrać 
 

archiwalne wydania, „TWG Kuriera” czytają również osoby 
pochodzące z naszej gminy, ale mieszkające dziś w innych 
regionach Polski, a nawet za granicą. Zasięg wykracza 
więc znacząco poza terytorium gminy, co bardzo nas 
cieszy – mówi wójt.  

Od początku w procesie wydawniczym uczestniczył 
Łukasz Krain, który odpowiadał za przygotowanie gazety 
do druku. Do dziś czynnie uczestniczy w jej tworzeniu. 
W 2011 r. Agatę Frączek zastąpiła Marta Kobędza-Krain. –
Bardzo dziękuję obydwu Paniom za zaangażowanie 
i włożoną pracę. Od początku mogłem liczyć na 
profesjonalizm, dlatego z pełnym zaufaniem, nie ingerując 
w publikowane treści, powierzyłem to zadanie Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury – mówi Eugeniusz Gwóźdź.  

Na koniec musimy wspomnieć o dowodzie rzeczowym na 
twierdzenie, że „TWG Kurier” łączy ludzi… 10 lat 
miesięcznika to nie tylko tysiące artykułów i zdjęć, ale 
także dwa szczęśliwe małżeństwa. Pierwsza redaktor 
naczelna – Agata Frączek (Ziaja) oraz Łukasz Frączek, 
który pisał porady prawne to pierwsza z par. Druga – Marta 
Kobędza-Krain oraz Łukasz Krain dziś zajmują się 
wydaniem gazety.  

Nie pozostaje nam nic innego jak po raz kolejny 
zaprosić Was do współpracy. Zachęcamy do kontaktu
z redakcją, zgłaszania sugestii, uwag, pomysłów 
na teksty. Piszcie i dzwońcie. Jesteśmy dla Was!  

DNI TWOROGA 2018 

Choć pogoda nie rozpieszczała tegoroczne 
Dni Tworoga upłynęły pod hasłem dobrej zabawy 
w dobrym towarzystwie! 30 czerwca odbył się Festiwal 
Produktów Lokalnych, w niedzielę natomiast 
świętowaliśmy 10 urodziny „TWG Kuriera”. 
FESTIWAL PRODUKTÓW LOKALNYCH 

Sobotnia impreza w Tworogu była czwartą z kolei 
organizowaną przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska 
i LGD „Brynica, to nie granica” w ramach projektu 
współpracy. Celem wydarzenia była promocja produktów 
lokalnych – laureatów konkursu "Pomysł na produkt 
lokalny" (o konkursie pisaliśmy w poprzednich wydaniach). 
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Foto. Laureaci konkursu przygotowali stoiska z degustacją lokalnych 
produktów. Cztery z nich należały do laureatów z gminy Tworóg. 
Bernadeta Kubacka prezentowała zwycięskie „Połomskie sery 

zagrodowe”,  Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” promowała 
„Chleb z Tworoga”, Cukiernia „Matka i Natka” z Połomii swoje wypieki, 

a Monika Pudykiewicz z Kotów „Breloczki filcowe – kluska śląska”. 
Dodamy tylko, że z terenu gminy w konkursie wzięli także udział 

„Tworożanie” oraz pszczelarz Kazimierz Kimla. 

 

NIEDZIELA – 10 URODZINY „TWG KURIERA” 

Drugi dzień wspólnej zabawy można nazwać przyjęciem 
urodzinowym „TWG Kuriera”. Pomimo kiepskiej pogody i… 
mundialu, wielu z Was dołączyło do świętowania. Wasza 
obecność jest dla nas najlepszym prezentem! 
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas!  

Do tego numeru dołączamy prezent – torbę na zakupy 
z naszym logo. Wydanie posiada również więcej 
kolorowych stron.   

Foto. Na scenie również się działo... Część artystyczną otwarł występ 
„Tworożan”, po których zaprezentowano laureatów i zwycięzców 

konkursu „Pomysł na Produkt Lokalny”. Swój program zaprezentował 
również zespół folklorystyczny „Brynica”. Dużym zainteresowaniem 

cieszył się występ Kabaretu „RAK”. Krzysztof Hanke i Krzysztof 
Respondek rozbawili publiczność do łez, a kiedy zeszli ze sceny 

rozdawali autografy i pozowali do wspólnych zdjęć.  
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Foto. Z boku namiotu przygotowaliśmy małą wystawę wybranych okładek 
gazety. Byli tacy, którzy odnaleźli na nich siebie… Oto idealny przykład! 

 

Foto. Nie zabrakło śląskiej klasyki w najlepszym wydaniu, czyli  biesiady z 
Mirkiem Jędrowskim.  

Przypominamy, że na stronie www.twg-kurier.pl
znajdziecie wszystkie archiwalne numery „TWG Kuriera”. 
Przez 10 lat uzbierała się pokaźna kolekcja. Zaglądajcie 
tam i wspominajcie! Polecamy galerię zdjęć z Dni Tworoga 
umieszczoną na naszej stronie internetowej.  

GRYFNO DZIOŁCHA, CHOPCY 
I KAMIEŃ Z NAPISEM LOVE…  

Przy ul. Szczęść Boże 28 znów się dzieje. Pomiędzy 
znajomymi familokami spaceruje i śpiewa dziewczyna  
w śląskim stroju. Wkrótce panna nie może się odgonić 
od absztyfikantów zachwalających jej wdzięki. 
W powietrzu czuć miłość… Tak w skrócie można 
opisać pierwszy rozdział tej historii noszący tytuł 
„Zolyty”.  

Może was to zdziwi, ale w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Wojsce życie tętni nawet w niedzielę! 
10 czerwca nie zabrakło nikogo. Była dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie i spore grono gości. Wszyscy 
przyszli na… wesele! –  Pobydymy w kupie, pofulomy 
gupoty, pogodomy, pohulomy razym i posmakujymy 
pyszności. Zodnyj flyji nie wpuszczomy skiż proszymy się 
godziwie połoblekać. Chłopy: czyste fusekle, odświyntny 
anzug i binder. Frelki: bioły bisztenhalter, lipensztift mile 
widziany. No ywyntualnie wypucowane lakszuły – w ten 
sposób organizatorzy zapraszali na V Dziyń Ślonski, który 
w tym roku poświęcono śląskiemu weselu. 

Foto. Na zdjęciu nasi goście. Od lewej: sołtys Kotów Adam Wandzik, 
sołtys Boruszowic-Hanuska Marian Łuczak, właścicielka piekarni-cukierni 
w Świniowicach Małgorzata Szyguła, wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca 

wójta Łukasz Ziob.  

Foto. Na naszym przyjęciu urodzinowym jako pierwsi zagrali i 
zaśpiewali młodzi, niezwykle utalentowani lokalni artyści: Marta Walos 
z Krupskiego Młyna oraz mieszkańcy Tworoga: Krystian Samol, Antoni 

Jaruszowic i Beniamin Jaruszowic. Ich występ to kolejny dowód, że 
nasz region to kolebka talentów. Gratulujemy! 
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W programie pikniku znalazły się pokazy zajęć 
popołudniowych organizowanych w GOK-u. Oliwia Watoła 
z Akademii Sportu DESHI przygotowała pokaz grupy 
tanecznej, Patrycja Jaruszowiec pochwaliła się swoimi 
małymi baletnicami oraz nieco starszymi skocznymi 
członkiniami grupy Jumping Frog, na sali widowiskowej 
umiejętności demonstrowali skaterzy z Mateuszem 
Swobodą na czele (DESHI), natomiast na zewnątrz wzrok 
przykuwali karatecy przygotowani przez Roberta 
Warzechę.  

Wakacyjny grafik Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
znajdziecie na stronie www.gok-tworog.pl. Jesienią 
szukajcie tam propozycji na nowy rok szkolny. Tymczasem 
życzymy Wam udanych wakacji!  

Impreza zaczęła się zaro po nieszporze. Gości weselnych 
witały uczennice w śląskich strojach. Dyrektor szkoły, 
Marcin Paździor przypomniał poprzednie edycje imprezy  
i zaprosił wszystkich do wspólnego fajrowania. Zaczęło się 
inscenizacją przygotowaną przez uczniów szkoły 
ilustrującą m.in. wspomniane zolyty, swaty i zapowiedzi. 
Uzupełnieniem inscenizacji była wystawa tematyczna 
złożona ze zdjęć ślubnych, które udostępnili mieszkańcy 
Wojski. Niedziela upłynęła w miłej, rodzinnej atmosferze, 
przy kawie, ciastku i swojskiej sznicie z tustym. Było 
wesoło, gwarno i… wyjątkowo. Jak to na weselu!  

NA ZIELONEJ TRAWIE… 

– Dziękujemy, że po raz kolejny wybraliście się z nami 
na piknik! Jak co roku w ten sposób chcieliśmy 
podsumować 10 miesięcy działalności i pokazać, 
dlaczego warto do nas wrócić po wakacjach. 
Zobaczyliście pokazy taneczne, sportowe i plastyczne. 
Wszystkie w wykonaniu dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych korzystających z oferty Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu – mówi Grażyna Chmiel, dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 15 czerwca na 
placu obok GOK-u odbył się coroczny „Piknik na 
kocu”. 

W piątkowe popołudnie pod słonecznym niebem, na 
zielonej trawie pojawiły się kolorowe koce i kosze 
piknikowe. W cieniu drzew instruktorka warsztatów 
plastycznych Jolanta Warzecha zbudowała smerfową 
wioskę i malowała dzieciom buzie. Do dyspozycji 
najmłodszych było także stanowisko malarskie, 
dmuchańce, zabawna fotobudka oraz grill do 
samodzielnego upieczenia kiełbasek.  

Foto. Oto jeden z zalotników pada na kolana i składa pod nogi ukochanej 
kamień z napisem „love”. 
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Dziewczęta wrzucały wianki do wody, by z ich zachowania 
dowiedzieć się, jaka czeka je przyszłość. Wróżba 
dotyczyła oczywiście zamążpójścia. Mężczyźni natomiast, 
w samotności wyruszali na poszukiwania legendarnego 
kwiatu paproci, który miał zagwarantować miłość, mądrość 
i dar jasnowidzenia. Ważnym elementem sobótkowej 
obrzędowości była kąpiel w rzece lub jeziorze 
zapewniająca zdrowie, siły i witalność. Nad ranem, gdy 
płomienie były już niższe, a ogniska powoli zaczynały 
dogasać, organizowano skoki przez ognisko. W ten 
sposób kawalerowie popisywali się przez pannami swoimi 
umiejętnościami.  

W inscenizacji seniorów nie zabrakło wypełniającego całą 
salę zapachu ziół, polnych kwiatów, wianków, kwiatu 
paproci, letniego słońca, śpiewu, tańca, a nawet 
czarownic. Było – jak przystało na sobótkę – wyjątkowo. 
Nikt nie miał wątpliwości, że właśnie teraz zaczyna się coś 
pięknego. Lato!  

Lato 

Lato nadeszło 
świętojańską nocą 
z grzmotem 
i ciepłą ulewą. 
O świcie – powitane słońcem 
pobiegło 
po ukwieconych dywanach łąk 
ku sadom 
zbierać dojrzałe czereśnie. 
Gorącym południem 
Popłynęło na falach 
wykłoszonych łanów zbóż 
haftowanych czerwienią maków 
i błękitem chabrów 
aż po horyzont 
ku zachodowi słońca. 
Wieczorem umęczone 
usiadło przy mnie 
na ławce – pod pachnącą lipą 
i napoiło miodem. 

Barbara Izworska 

SOBÓTKA – DZIEŃ DŁUGI,  
NOC KRÓTKA!  

Astronomiczny początek lata przypada między  
21 a 22 czerwca. Najdłuższy w roku dzień i najkrótsza 
noc mają swoje odzwierciedlenie w słowiańskiej 
obrzędowości. Warto o nich przypominać  
i pielęgnować te treści naszej kultury, które przetrwały 
do naszych czasów. Z tego założenia wyszła Barbara 
Izworska – autorka inscenizacji „Powitanie lata” 
przygotowanej przez Klub Seniora oraz Koło 
Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Spotkanie miało miejsce 21 czerwca w budynku 
wielofunkcyjnym – Wiejski Dom Kultury w Nowej Wsi 
Tworoskiej. Rozpoczęła je Barbara Izworska krótkim 
wprowadzeniem poświęconym letnim zwyczajom.  

Noc świętojańska znana jest także jako Nocą Kupały lub 
Sobótka. Ta tajemnicza i magiczna noc, zezwalająca na 
szaleństwa i niczym nie hamowaną radość to nic innego 
jak święto ognia, wody, słońca, urodzaju i płodności. 
Zabiegi takie jak palenie ognisk miały za zadanie 
obłaskawić żywioły (deszcz, burze, huragany) i zjednać 
sobie siły przyrody. Dodatkowo, palone w ogniu zioła 
odpędzały czarownice. W tradycji śląskiej w kontekście 
witania lata, najczęściej mówi się o Sobótce. 
Przygotowania do świętowania trwały od rana. Młodzi 
mężczyźni układali na wzgórzach stosy drewna,  
a dziewczęta zbierały zioła i kwiaty potrzebne do uplecenia 
wianków (na Śląsku wianek składał się z ruty, chabrów, 
rumianku, bylicy, piołunu i dziurawca). Gdy zapadał zmrok 
zapalano stosy i rozpoczynano świętowanie. Tańczono, 
śpiewano i wróżono. Najbardziej znanym zwyczajem jest 
puszczanie wianków. 

 

 

Foto. Na zdjęciu Barbara Izworska opowiada o sobótkowych zwyczajach. 
Po występie, w którym wzięło udział ok. 20 osób, był czas na wakacyjny 

poczęstunek – grillowaną kiełbaskę i bigos. W ten sposób seniorzy 
podsumowali działalność w roku szkolnym 2017/2018.  

Spotkania zostaną wznowione jesienią.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
700 LAT BEŇOVA 

16 i 17 czerwca w czeskim Beňovie obchodzono 700-
lecie istnienia gminy. Na zaproszenie starosty,  
Ivo Pitnera, w uroczystości wzięła udział delegacja  
z gminy Tworóg.  

Ponad 20 lat temu Tworóg i Beňov na Morawach 
nawiązały stosunki partnerskie. Początkowo relacja miała 
charakter nieformalny, jednak ciągłość współpracy 
doprowadziła 30 września 2007 r. do podpisania polsko-
czeskiej współpracy, która jest pielęgnowana do dziś. 
Okazją do tegorocznego spotkania był imponujący 
jubileusz 700-lecia istnienia Beňova. W skład naszej 
delegacji weszli: z-ca wójta, Łukasz Ziob, radni, sołtysi, 
pracownicy Urzędu Gminy i mieszkańcy gminy. Czesi, 
którzy jak zawsze wykazali się niezwykłą gościnnością, 
zadbali o wiele atrakcji. W sobotę zorganizowano sportowe 
gry Mikroregionu Moštěnka, w których wzięło udział  
13 gmin. Poszczególne konkurencje były przygotowywane 
przez miejscowe kluby sportowe, strażaków i koło 
myśliwskie (zdj. poniżej). 

 

SEZON I PERSPEKTYWY 

Na przełomie czerwca i lipca ruszył sezon na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” w Brynku. Nad 
bezpieczeństwem korzystających z basenu czuwają 
dwaj ratownicy. Jak co roku, administrator obiektu –
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu – wykonał 
renowację basenów, by zapewnić korzystającym 
bezpieczeństwo.  

Na terenie ośrodka znajdują się: 15 domków 4-osobowych,
pole namiotowe oraz caravaningowe, parking, plac zabaw, 
stanowiska do wędkowania, rożen i wiele innych atrakcji. 
Nie jest jednak tajemnicą, że Ośrodek wymaga remontu. –
Przyszłość Brzeźnicy jest dla nas ważna, dlatego trwają 
dyskusje jak poprawić jej kondycję. Mamy pewne pomysły, 
ale za wcześniej, by o tym mówić. Na chwilę obecną 
naszym priorytetem jest zagospodarowanie terenów 
przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych, 
co stopniowo, małymi krokami, ale konsekwentnie robimy.  
Naszym celem jest stworzenie jak najlepszych warunków 
do rozwoju Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” – mówi 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Prezes ZUK-u, Adam Chmiel 
zaznacza duży potencjał terenów rekreacyjnych w Brynku. 
– Na terenie „Brzeźnicy” regularnie odbywają się zloty 
motocyklowe, jest stała współpraca z klubem 
caravaningowym i miejscowym kołem wędkarskim –
wymienia. Obecnie ZUK prowadzi prace związane z 
budową molo, zewnętrznej siłowni  i chodnika. 
Najprawdopodobniej już w sierpniu będzie można 
korzystać z siłowni. Przypomnimy tylko, że fundusze 
w wysokości 300 tys. zł na pierwszy etap 
zagospodarowania przejętych terenów pozyskało 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Wiemy 
już, że gmina ma realne szansę zdobyć kolejne 100 tys. zł 
na drugi etap zagospodarowania.     

BĘDZIE STACJA UZDATNIANIA 
WODY W BORUSZOWICACH 

ZUK w Tworogu nie otrzymał dofinansowania na budowę 
stacji uzdatniania wody w Boruszowicach. Inwestycja 
będzie jednak realizowana ze środków własnych ZUK-u 
oraz kredytów. Prace mają ruszyć po wakacjach. Jak 
zaznacza prezes ZUK-u, Adam Chmiel, inwestycja jest 
konieczna z dwóch powodów. – Poziom azotanów 
w Boruszowicach jest na granicy dopuszczalności. 
Stworzenie infrastruktury dającej możliwość uzdatnienia 
wody to zapewnienie bezpiecznego zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę do celów spożywczych. Po drugie 
w Boruszowicach i Hanusku pojawia się problem 
z ciśnieniem wody. Na wyższych piętrach oraz 
w końcowych odcinkach sieci wodociągowej ciśnienie jest 
za niskie – mówi. Inwestycja ma zlikwidować ten problem 
i stworzyć warunki do rozwoju miejscowości. Pozwoli na 
zabezpieczenie wody dla większej ilości mieszkańców.
Szacowany czas budowy sieci, budynku technicznego 
i zbiorników to 3 lata.   

Do tematu będziemy wracać w kolejnych numerach.  

– To był świetny pomysł na integrację i dobrą zabawę – 
komentuje z-ca wójta. Niedzielne świętowanie rozpoczęto 
mszą świętą oraz uroczystym pochodem przypominającym 
historię gminy (zdj. powyżej). – Jesteśmy wdzięczni za 
zaproszenie i wspólny weekend. Cieszymy się, że wkrótce 
będziemy mogli się odwdzięczyć. Delegację z Czech 
zaprosiliśmy na dożynki gminne w Wojsce – zapowiada 
Łukasz Ziob.  



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

BEZPŁATNE KURSY W RAMACH 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

Trwa nabór do projektu „Aktywizacja zawodowa 
mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Oferujemy całkowicie bezpłatnie: 
 Kurs  Prawa jazdy kat. C + ADR + Kwalifikacja 

wstępna przyspieszona  
 Dla Kobiet Techniki sprzedaży wraz z obsługą 

kasy fiskalnej.  

Wymagania: 
Projekt  skierowany jest do osób spełniających łącznie 
poniższe kryteria: 

 w wieku 30-64 lat  (od dnia 30-tych urodzin) 

 osoby bezrobotne lub bierne / nieaktywne 
zawodowo (w  tym także zarejestrowane w PUP), 

 zamieszkałe na terenie gmin: 

 powiat lubliniecki:  Ciasna, Herby, Kochanowice, 
Koszęcin, Pawonków,  

 powiat tarnogórski: Kalety, Krupski Młyn, 
Miasteczko  Śląskie, Tworóg, Zbrosławice,  

 powiat gliwicki: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, 
Sośnicowice, Toszek, Wielowieś 

 posiadające wykształcenie: podstawowe, 
gimnazjalne, ponadgimnazjalne, zawodowe -
maksymalnie średnie.  

Gwarantujemy: 
• Doradztwo zawodowe, 
• Pakiet szkoleń: Prawo jazdy kat. C, Kwalifikacja 
wstępna oraz Przewóz materiałów niebezpiecznych - 
ADR,  
• 3 – miesięczny staż zawodowy w wybranym 
przedsiębiorstwie, 
• Pośrednictwo pracy, 
• Refundację kosztów dojazdu na szkolenia, 
• Ubezpieczenie w ZUS oraz NNW,  
• Wymagane badania lekarskie do kursów i stażu, 
• Egzaminy zewnętrzne. 
 
Zgłoszenia:  
Kontakt : 505-441-251  
Email: lesnakraina@letowskiconsulting.pl  

 

FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  

Gmina Tworóg po raz kolejny zaprosiła lokalnych 
przedsiębiorców na wspólne spotkanie. Tegoroczne 
Forum Przedsiębiorczości zorganizowano 30 czerwca 
w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Po zakończeniu 
części konferencyjnej, goście zostali zaproszeni na 
Dni Tworoga, gdzie czekał na nich poczęstunek.    

Jak co roku celem wydarzenia było stworzenie okazji do 
rozmów o lokalnym biznesie, integracja przedsiębiorców  
i wymiana doświadczeń.  Od samego początku – już od  
12 lat w Forum bierze udział dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Tarnowskich Górach – Ewa Brachaczek. – Na 
terenie gminy Tworóg mamy  177 bezrobotnych. 99 osób 
to kobiety, 48 osób jest bez kwalifikacji zawodowych, 35 – 
bez doświadczenia zawodowego – wymieniała Ewa 
Brachaczek przedstawiając sytuację na rynku pracy. 
Przedsiębiorcy dowiedzieli się jakie są możliwości 
pozyskania pracownika przez PUP i jakie korzyści z tego 
wynikają.  

Prezes LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, Piotr Leksy  
mówił o rozwoju gospodarczym na obszarze gmin 
należących do LGD w oparciu o przedsiębiorczość 
wskazując możliwości finansowania. Do współpracy 
zachęcali także przedstawiciele firmy „Łętowski consulting” 
świadczącej usługi szkoleniowo-doradczo-rozwojowe 
(patrz obok – oferta stażowa). Na koniec Łukasz Krain 
zajmujący się składem DTP „TWG Kuriera” powiedział 
kilka słów o naszym miesięczniku zapraszając 
przedsiębiorców do kontaktu z redakcją i aktywnego 
tworzenia treści np. poprzez artykuły branżowe  
i poradnicze.  – Dziękuję przedsiębiorcom za obecność  
a prelegentom za współpracę i wsparcie organizacyjne – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  
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„JAK NIE CZYTAM,  
JAK CZYTAM” 
8 czerwca Szkoła Podstawowa w Tworogu przystąpiła do 
III ogólnopolskiej edycji akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, 
której organizatorem jest miesięcznik „Biblioteka  
w Szkole”. Jej celem jest pokazanie dorosłym, że młodzi 
ludzie czytają oraz zachęcenie wszystkich do czytania 
książek i wspólnej zabawy. Tego dnia uczniowie przynieśli 
do szkoły swoje książki i korzystając z pogody wyszli  
z nimi na boisko. Każdy czytał to, na co miał ochotę. Do 
akcji włączyli się strażacy, którzy odwiedzili naszą szkołę  
w ramach pokazu ratownictwa.  

BERLIN IST SUUUPER! 

Tymi słowami, uczniowie klas IV-VII Szkoły 
Podstawowej w Wojsce powitali swoich rodziców po 
dwudniowej wycieczce do Berlina, która miała miejsce 
w ostatnim tygodniu roku szkolnego (18 – 19.06). 
Przygotowania do pierwszej zagranicznej wycieczki 
w historii szkoły trwały już od listopada, a program był 
niezwykle napięty.  

Po przybyciu do stolicy Niemiec, uczniowie zaczęli ponad 
5-godzinny spacer po multikulturowym Berlinie. Całość 
rozpoczęła się od zwiedzania Parlamentu Berlińskiego –
Reichstagu i wjazdu na popularną „kopułę”, skąd 
uczniowie mogli podziwiać panoramę Berlina. Następnie, 
podeszli pod słynną Bramę Brandenburską – najbardziej 
charakterystyczny element miasta. Zobaczyli też gmach 
popularnego Uniwersytetu w Berlinie, przez który
corocznie przetaczają się tysiące studentów. Kolejno, 
podziwiali Wyspę Muzeów, Katedrę w Berlinie, pomnik 
Żydów, a także pozostałości z dawnego muru berlińskiego. 
Nie zabrakło również zdjęć obok Checkpoint Charlie –
najbardziej znanego przejścia granicznego pomiędzy NRD 
a Berlinem Zachodnim. Opowieść o Berlinie w wydaniu 
pani przewodnik była niezwykle pouczająca, a uczniowie 
znali odpowiedzi na szereg zadawanych im pytań 
dotyczących kultury i historii tego zakątka Europy. Jednak 
niewątpliwym hitem owej wycieczki był przejazd do 
Tropical Island znajdującej się godzinę drogi od Berlina 
„tropikalnej wyspy” z basenami i mnóstwem atrakcji. 
Uczniowie po całym dniu zwiedzania spędzili wieczór 
relaksując się i zażywając wodnych kąpieli w basenach, by 
po nocy w prawdziwych namiotach na piasku i bardzo 
pożywnym śniadaniu, cieszyć się z wodnych przygód 
w dalszym ciągu. Były więc zjeżdżalnie, nurkowanie, 
wyścigi w wodzie, mnóstwo wesołej zabawy, uśmiechu 
i radości. Wszyscy bezpiecznie, w doskonałych humorach 
i z pięknymi wspomnieniami wrócili do Wojski marząc 
o kolejnej, fantastycznej wycieczce, która być może już za 
rok… 

Hanna Blacha

 

Niektórzy przygotowali maski nawiązujące do różnych 
postaci bajkowych – były więc żabki, koty i księżniczki. 
Zorganizowaliśmy także zabawę w klasach – każdy uczeń 
czytał jedno zdanie ze swojej książki, z tej samej strony. 
Powstało nam opowiadanie nie zawsze logiczne,  
a czasami bardzo śmieszne, ale chodziło przecież o dobrą 
zabawę. Mamy nadzieję, że nasza szkoła, chociaż 
nieliczna, przyczyniła się do pobicia ubiegłorocznego 
rekordu w czytaniu. 

Karina Jaksa 

„RAZEM RAŹNIEJ” 

14 czerwca w auli Wyższej Szkoły Technicznej  
w Katowicach odbyło się podsumowanie kampanii 
realizowanej pod hasłem „Razem raźniej”. Kampania 
prowadzona była w roku szkolnym 2017/2018 w ramach 
rządowego programu ograniczania przestępczości  
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej  
im. Władysława Stasiaka”. 

Uczniowie SP w Tworogu wzięli udział w konkursie na 
zdobycie tytułu „Przyjaznej Szkoły/Placówki”, w którym 
musieli zrealizować 5 z 6 zadań przewidzianych 
regulaminem oraz w konkursie „Galeria talentów i marzeń”, 
w ramach którego poprzez pracę plastyczną, pisemną lub 
portfolio musieli zaprezentować swój talent lub marzenie. 
Zarówno w jednym, jak i drugim konkursie uczniowie 
odnieśli sukcesy. Realizujący zadania na tytuł „Przyjaznej 
Szkoły/Placówki” uzyskali certyfikat, natomiast w konkursie 
„Galeria talentów i marzeń” Mikołaj Warzecha, uczeń klasy 
VI, zajął II miejsce w województwie. Koordynatorami 
konkursów byli pedagodzy szkolni: Hanna Penz oraz 
Aneta Kaszuba. 

Aneta Kaszuba 
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Dodamy tylko, że uzdolnionych sportowców na terenie 
gminy nie brakuje. Wystarczy wymienić Filipa Szeląga –
naszego mistrza w łucznictwie. Filip jest poważnym i coraz 
dojrzalszym zawodnikiem, który nie wie, co znaczy osiadać 
na laurach. Należy do Klubu Łuczniczego A3D Toszek. 
Jest zdobywcą następujących tytułów: Mistrz Polski 
w FIELD WA 2013 - Łuk goły / Kadet; Zdobywca Pucharu 
Polski w FIELD WA 2012 - Łuk angielski / Młodzik; 
Wicemistrz Polski w FIELD WA 2014 - Łuk bloczkowy / 
Junior; Wicemistrz Polski w 3D WA 2015 - Łuk bloczkowy / 
Junior; I miejsce w Mistrzostwach Polski w FIELD WA 
2015 - Łuk bloczkowy / Junior. 

PÓŁKOLONIE Z GOK – 
PIERWSZY TURNUS ZALICZONY 

Po zajęciu miejsc i sprawdzeniu obecności, kierowca 
ruszył. Jest 2 lipca. Pierwszy turnus półkolonistów 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu jedzie 
w kierunku Przybynowa do Agrogospodarstwa 
„Pod skałką”.  

Na miejscu witają nas uśmiechnięte animatorki ze 
świeżymi pączkami, ciepłą herbatą i mnóstwem atrakcji. 
Wycieczka z Tworoga zostaje podzielona na dwie grupy. 
Pierwsza idzie zwiedzać gospodarstwo. Dzieci oglądają  
chatę z XIX w. i dowiadują się jak dawniej wyglądała 
codzienność. Poznają też mieszkające w gospodarstwie 
zwierzęta i pod opieką animatorki z wielką radością je 
karmią. W tym czasie druga grupa wchodzi do sali 
warsztatowej. Na środku stoi wielka… krowa. Dzieciaki 
dowiadują się jak należy doić krowę, ile razy w ciągu doby 
i do czego wykorzystywane jest mleko. Mają nawet 
możliwość wykonania masła, co okazuje się ciężką pracą. 
Warsztaty kończą się degustacją. Animatorka smaruje 
kromki chleba świeżym masłem, a kolejka chętnych do 
skosztowania nie kończy się. Rekordzista zjadł 
11 kawałków!  

W pozostałe dni dzieci odwiedziły Multikino, chorzowskie
ZOO, park linowy w Opolu oraz Ośrodek Wypoczynkowy 
„Brzeźnica”. Od 9 do 13 lipca trwa drugi turnus półkolonii.  
Łącznie z oferty korzysta ok. 80 dzieci.   

Zdjęcia na str. 16 oraz na www.gok-tworog.pl  

TO NASZ NAJLESZY KAPITAŁ! 

3 lipca w Urzędzie Gminy w Tworogu odbyło się 
coroczne spotkanie najzdolniejszych absolwentów 
gimnazjum z gminy Tworóg.  

– Zasoby mogą mieć różną formę, Przykładowo Norwegia 
dysponuje zasobami ropy naftowej, Niemcy – przemysłem. 
My mamy coś zupełnie innego, mamy kapitał ludzki, 
najważniejszy z wszystkich zasobów. Liczę na naszą 
młodzież, wiem, że to jest nasza siła, a wy jesteście tego 
przykładem. Wasz kapitał, wasza wiedza, umiejętności to 
przyszłość kraju i mam nadzieję naszej gminy. Gratuluję 
wyników – mówił wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka-Brol 
zwróciła uwagę na coś zupełnie innego. – Uczycie się dla 
siebie, ale prawda jest taka, że robicie to również dla 
rodziców. Jaka matka, której dziecko w zeszłym roku było 
na tym spotkaniu wiem, jak bardzo są z was dumni wasi 
rodzice. Życzę Wam powodzenia i realizacji marzeń. 
Natomiast dyrektor Szkoły im. Powstańców Śląskich  
w Tworogu, Małgorzata Ziaja poprzez jedno ważne zdanie 
dała wskazówkę aktualną przez całe życie. – W słowach 
nadzieja, a w działaniu siła. Przyjmijcie nasze dzisiejsze 
słowa jako nadzieję na dobre życie, natomiast musicie się 
wykazać pracą, pracą i jeszcze raz pracą.  

Oto lista najlepszych absolwentów: Celine Haida, Anna 
Kamińska, Natalia Kaczmarczyk, Zuzanna Mzyk, Nikola 
Włodarczyk, Aleksandra Chmiel, Oliwia Watoła, Daria 
Popławska, Marzena Zdrzałek, Błażej Opara, Dawid 
Pradelok, Ewelina Binkowska, Karolina Mazur, Monika 
Pradler, Alma Konfederak, Łukasz Miozga, Wiktoria Pisula, 
Błażej Kandzia, Mateusz Borowiec, Paulina Szkolik, Paweł 
Moc, Wiktoria Chmiel, Karolina Popielarz, Kacper Lis, Filip 
Paździor, Jakub Bojarski, Sebastian Szostak, Mateusz 
Piejek, Dawid Jaksa, Agnieszka Zuber.  

Zdjęcie reprezentantów najzdolniejszych absolwentów 
znajdziecie na str. 16.  

STYPENDIA DLA SPORTOWCÓW 

Pod koniec maja Rada Gminy podjęła uchwałę  
nr XLIII/368/2018 w sprawie zasad i trybu przyznawania 
nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe. 
Nagrody są przyznawane uczniom lub studentom za 
wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie 
krajowym i międzynarodowym za poprzedni rok. Wysokość 
nagród wynosi: za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach bądź 
Pucharze Polski – 1 500 zł; za zajęcie II miejsca  
w Mistrzostwach bądź Pucharze Polski – 1 000 zł; za 
zajęcie III miejsca w Mistrzostwach bądź Pucharze Polski 
– 600 zł; za zajęcie miejsca medalowego w zawodach 
sportowych rangi Mistrzostw Europy bądź Świata – 2 500 
zł;  za udział w Olimpiadzie – 2 500 zł; za zajęcie miejsca 
medalowego w Olimpiadzie – 5 000 zł. Podjęta uchwała 
aktualnie czeka na opinię nadzoru prawnego 
wojewody śląskiego. Gdy zostanie wydania opinia 
pozytywne, młodzi sportowcy będą mogli ubiegać się 
o stypendium.  

 

BRZEŹNICA ZAPRASZA 

Rady sołeckie oraz sołtysi z Tworoga, Boruszowic, 
Hanuska, Brynka, Kotów i Połomii zapraszają dzieci  
i młodzież szkolną do 18-tego roku życia na basen  

w Ośrodku Wypoczynkowym Brzeźnica. 

Wejściówka na teren ośrodka jest bezpłatna  
dla młodych mieszkańców wymienionych  
sołectw po okazaniu legitymacji szkolnej. 
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Foto. Pierwszy turnus półkolonii organizowanych przez GOK  w Tworogu 
już za nami. Dzieci odwiedziły m.in. Agrogospodartswo „Pod skałką”, 

gdzie wzięły udział w warsztatach dojenia krowy.  
Przeczytacie o tym na str. 15.  

Foto. 30 czerwca na sali posiedzeń Urzędu Gminy w Tworogu odbyło się 
Forum Przedsiębiorczości – coroczne spotkanie adresowane do 

przedsiębiorców z terenu gminy, mające służyć rozwojowi lokalnej 
przedsiębiorczości. W tym roku „TWG Kurier” opowiadał o swoim 

jubileuszu (str.12). 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Jak co roku najzdolniejsi absolwenci gimnazjum odwiedzili Wójta. 
O tym kto znalazł się w wyróżnionych gronie, przeczytacie na str. 15. 

Foto. Oto wyróżnione zdjęcia w konkursie fotograficznym „Podglądając codzienność”. Czytajcie na str. 6.  


