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

LEKCJE NIEMIECKIEGO 

W miesiącu wrześniu odbędzie się kolejny kurs języka 
niemieckiego dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Kurs 
obejmuje 30 godzin lekcyjnych, które będą się 
odbywać przez 10 kolejnych sobót od m-ca września 
do grudnia. Odpłatność obejmuje tylko ubezpieczenie 
dziecka w wysokości 35 zł dla członka DFK i 40 zł dla 
pozostałych. Zapisy przyjmuje nauczycielka języka 
niemieckiego – mgr Ewa Gwiazdowska. 

DFK-Tworóg  
Przewodniczący Bertold Kubitza 

PRZEGLĄD GRUP 
KULTURALNYCH  
MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ 

13 października w Gminnym Ośrodku Kultury  
o godz.16.00 odbędzie się Przegląd Grup Kulturalnych 
Oddziału TSKN-Gliwice (DFK), na którym zaprezentuje 
się 8 grup kół DFK Oddziału TSKN-Gliwice: 

1. Grupa młodzieżowa z DFK-Toszek, Gliwice 
Ostropa. 

2. Chóry z DFK-Zbrosławice, Wielowieś i Gliwice 
Ostropa. 

3. Orkiestry Dęte DFK-Kotulin i DFK Gliwice 
Ostropa. 

Wstęp wolny dla sympatyków i zainteresowanych.  

Serdecznie zapraszają organizatorzy przeglądu 
Zarząd TSKN-Gliwice i DFK-Tworóg 

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA! 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zachęca  
do zapoznania się z ofertą zajęć popołudniowych dla 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Propozycje znajdziecie na stronie: 
www.gok-tworog.pl 
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KURIER POD LUPĄ 
TAM, GDZIE SZUMIĄ KNIEJE 

Na terenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
w Katowicach obejmującej dwa województwa – śląskie 
i opolskie – znajdowała się do niedawna tylko jedna 
kapliczka św. Jana Gwalberta – patrona lasów, 
leśników i pracowników parków. 12 lipca z okazji 
Obchodów Dnia Leśnika w okolicy Czarkowa,  
w oddziale 304 leśnictwa Potempa, Nadleśnictwo 
Brynek dokonało uroczystego poświęcenia kolejnej 
kapliczki Świętego.  

Uroczystość rozpoczęto mszą świętą, w trakcie której 
poświęcono figurkę św. Jana Gwalberta. Nim została 
przeniesiona do kapliczki, Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Brynek, Janusz Wojciechowski zamknął w kapsule czasu 
akt poświecenia kapliczki, certyfikat dębu niepodległości, 
listy okolicznościowe otrzymane od gości, prasę branżową, 
codzienną lokalną i regionalną oraz drobne pamiątki. 
Kapsuła została zdeponowana w cokole kapliczki. Tego 
dnia leśnicy uczcili również setną rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Tuż obok kapliczki został 
posadzony dąb niepodległości – jedna ze stu sadzonek 
poświęconych w Watykanie przez Papieża. W programie 
uroczystości znalazło się także otwarcie nowej ścieżki 
edukacyjnej. Na jej końcu czekał na gości poczęstunek.  

Nadleśnictwo Brynek pochwaliło się jeszcze pewnym 
sukcesem. W minionym roku wykonano modernizację 
deszczownicy w gospodarstwie szkółkarskim „Brzeźnica”. 
Obecnie szkółka leśna jest wyposażona w nowoczesne 
nawodnienie pozwalające na zdalne sterowanie. Szkółka 
produkuje sadzonki do Nadleśnictwa Brynek oraz 
Nadleśnictwa Lubliniec. Rocznie jest to ok. 3 mln 
sadzonek. W szkółce rośnie głównie sosna, ale także m.in. 
dąb, świerk, buk i grab.  

Nasz fotoreportaż z wydarzenia znajdziecie na 
www.twg-kurier.pl 

Foto. Uroczystość zaplanowano z najdrobniejszymi szczegółami.  
Na zdjęciu moment poświęcenia drewnianej figurki św. Jana Gwalberta. 

Kapliczkę skonstruował Krzysztof Mrówka  
– leśniczy Leśnictwa Potempa. 

BOCIANIE GNIAZDO Z TWOROGA 

Bociany odlatują już do ciepłych krajów, ale jest 
szansa, że kiedy wrócą jakaś para uwije gniazdo 
w Tworogu. Na ul. Słowackiego powstała konstrukcja 
pod bocianie gniazdo. Jej pomysłodawcą i wykonawcą 
jest Joachim Pustelnik, który choć od lat mieszka 
w Niemczech, często wraca na Śląsk. Bocianie gniazdo 
ma dla niego sentymentalne znaczenie. Przypomina 
mu dzieciństwo, które spędził w Tworogu.  

– Mieszkam z rodziną w Hagen od ponad 30 lat, 
ale przyjeżdżamy, kiedy tylko możemy. Ciągnie mnie do 
tego miejsca. W lipcu przyjechałem z córką, przyszłym
zięciem, wnuczką i moją matką, która również bardzo się
cieszy, gdy może być w Tworogu – mówi pan Joachim. 
W dzieciństwie mieszkał na ul. Słowackiego. Tam też 
chodził do szkoły. – Nieopodal Walter Janoszka miał 
gospodarstwo, które do dzisiaj istnieje. Często u niego 
bywałem, nieraz pomagałem przy żniwach czy wypasie 
krów. Kiedy podrosłem, po dożynkach gospodarz pozwalał
mi jeździć na koniu. Czułem się tym wyróżniony i z dumą 
korzystałem z przywileju. Nad gospodarstwem górowało 
bocianie gniazdo, w którym co roku pojawiały się pisklęta. 
Po latach, prawdopodobnie na skutek uderzenia piorunu 
w drzewo, gniazdo uległo zniszczeniu, a bociany przestały 
przylatywać – wspomina. W tym roku postanowił stworzyć 
bocianom warunki do powrotu… 

 

Pomysł poparł jego zięć Joel, który pochodzi ze Szwecji, 
gdzie również można spotkać bociany. – Gdy byłem już 
zdecydowany na budowę, kupiłem materiały 
i przystąpiliśmy do pracy. Zięć bardzo mi pomógł, za co 
jestem ogromnie wdzięczny. Można powiedzieć, że to 
nasze wspólne dzieło. Zresztą bardzo polubił Polskę. 
Chociaż jest ze Szwecji, chętnie tu przyjeżdża i bardzo mu 
smakuje śląskie, tradycyjne jedzenie. Podziękowania 
należą się również firmie „Boblex”. Bez tej ekipy nie 
dalibyśmy rady! Gniazdo stoi na łące, niedaleko 
gospodarstwa Janoszki. Jest tam dużo pokarmu dla 
bocianów, więc mam nadzieję, że za jakiś czas się tam 
osiedlą – mówi.  
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KURIER HOBBYSTA 
LATO BEZ SZANS NA NUDĘ 

Dla uczestników zajęć sportowych organizowanych  
w GOK-u w ramach Akademii Sportu DESHI wakacje 
nie oznaczały leniuchowania… Co to, to nie! Od 3 do  
11 lipca grupa z Tworoga uczestniczyła w Obozie 
Sportowym Karate Kyokushin w Dębinie. Po powrocie 
natomiast Robert Warzecha – instruktor DESHI – 
organizował nocne zajęcia i biwaki.  
 

Foto. Obóz Sportowy Karate Kyokushin w Dębinie okazał się wielką 
przygodą z mnóstwem zabawy i przede wszystkim efektami treningów! 

 – Nasi Zawodnicy, wyróżniali się od pierwszego dnia postawą  
i zachowaniem, z czego jako Instruktor jestem bardzo dumny i za co 
dziękuję rodzicom.  „Czarne Pasy” zwróciły także uwagę na dobry  

(w przypadku niższych stopni) i wysoki (w przypadku wyższych stopni) 
poziom wyszkolenia. Zaangażowanie naszych zawodników było widoczne 
podczas treningów. Z uwagą wsłuchiwali się we wskazówki instruktorów  

i całym sercem wykonywali techniki. Treningi odbywały się dwa razy 
dziennie (na plaży oraz w ośrodku). Jako, że nie samym treningiem się 

żyje, były także gry i zabawy, konkurs rysowania kredą na asfalcie, 
ognisko a także .... Disco! – komentuje Robert Warzecha. Na stronie 

www.gok-tworog.pl znajdziecie artykuł poświęcony w całości obozowi.   

 

Foto. II nocne zajęcia w Akademii DESHI odbyły się w GOK-u z 
tradycyjnym grillem. Atrakcją wieczoru była projekcja filmów familijnych  
i nauka Etykiety Dojo (zbiór zasad i wartości obowiązujących uczniów 

sztuki Karate Kyokushin). Do zobaczenia za rok! Tymczasem wraca rok 
szkolny, a co za tym idzie – nowe możliwości! DESHI czeka na nowych 
członków! Zainteresowani? Informacji szukajcie w grafiku zajęć stałych 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu www.gok-tworog.pl oraz na 

profili FB Akademii Sportu DESHI. 

Foto.  Ahoj przygodo! Na biwaku karate (21.08) nie zabrakło atrakcji. Było 
pływanie na tratwie i motorówką, śmigłowiec, ognisko, kąpiel w basenie, 

trening. Jak zawsze panowała super atmosfera i moc energii.  

WAKACJE Z ROBOTAMI 

Skorpiony, węże i smoki w okresie wakacyjnym opanowały 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. Ale bez obaw, to 
tylko nazwy robotów, które dzieci i młodzież budowały 
podczas zajęć prowadzonych przez Kingę Michalską-
Schab z Uniwersytetu Rozwoju SMART dla dzieci 
i młodzieży w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia.  

Dzieci wzięły udział w warsztatach z robotyki oraz 
programowania gier komputerowych. W trakcie zajęć mali 
informatycy tworzyli własne gry komputerowe, ucząc się 
logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Na 
zajęciach z robotyki mogli poczuć się jak mali inżynierowie. 
Pracując na zestawach klocków Lego oprócz super 
zabawy rozwijały swoją kreatywność. Dzięki specjalnym 
klockom i oprogramowaniu młodzi konstruktorzy wprawiali 
roboty w ruch. Ogromnej frajdy dostarczyły uczestnikom 
testy  zbudowanych robotów, czyli wyścigi i slalomy na 
czas. 
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BIEGIEM PRZEZ KOTY 

Po pierwsze chęć niesienia pomocy, po drugie 
potrzeba zażycia zdrowej dawki sportu – to dwie 
motywacje organizatorów i uczestników 
Charytatywnego Biegu i Marszu NW w Kotach.  
4 sierpnia, dzięki zaangażowaniu sołtysa, Adama 
Wandzika, jego żony Ewy oraz armii ludzi dobrej woli, 
z boiska LKS „Orzeł” Koty wystartowało ponad sto 
osób. Celem biegu była zbiórka pieniędzy na 
rehabilitację nastoletniej mieszkanki Kotów.  

Dzięki sierpniowej akcji charytatywnej zebrano 5100 zł na 
rehabilitację szesnastoletniej Karolinki z Kotów. 
Organizatorzy wydarzenia (sołtys i Rada Sołecka w Kotach 
oraz  Gminny Ośrodek Kultury) z całego serca dziękują 
wszystkim sponsorom i darczyńcom za hojność i chęć 
pomocy. Podziękowania kierują również w stronę OSP  
w Kotach, Potępie i Boruszowicach-Hanusku, które 
zadbały o bezpieczeństwo zawodników.  

Foto. Powyżej Święto Pieczenia Chleba. 14 lipca w Świniowicach już po 
raz piąty zapachniało tradycyjnym chlebem na liściu kapusty. Coroczne 

święto znów przyciągnęło wielu przyjezdnych, a Świniowice 
bezdyskusyjnie udowodniły, że wiedzą co to znaczy dobra zabawa!  

W biegu i marszu NW wzięło udział łącznie 125 osób. 
Zawodnicy nie ukrywali, że cieszy ich możliwość wsparcia 
akcji charytatywnej. Wielu deklarowało chęć ponownego 
wzięcia udziału w zawodach w przyszłym roku. Pomimo 
doskwierającego upału humory dopisywały i atmosfera 
była bardzo miła. Na mecie biegaczy witały gromkie 
okrzyki i orzeźwiające kurtyny wodne. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal z logo biegu. Pierwszy 
mieszkaniec z naszej gminy,  który pojawił się na mecie to 
Krzysztof Kandzia – zdobywca III miejsca na podium. 
Mimo debiutu organizacyjnego impreza wypadła 
znakomicie, uczestnicy bardzo chwalili przygotowanie 
trasy biegu oraz zaplecze techniczne. Po rozdaniu nagród 
odbył się piknik rodzinny, a wieczorem zabawa taneczna. 

W DZIEŃ GORĄCEGO LATA… 

Sezon imprez plenerowych w naszej gminie rozpoczął się 
już w czerwcu. Łącznie mieszkańcy gminy mieli okazję 
bawić się na dziewięciu festynach (piknik obok GOK-u, 
festyn w Brynku, Dni Tworoga, festyn w Mikołesce, 
Świniowicach, Kotach, Tworogu i Nowej Wsi Tworoskiej 
oraz na Dożynkach w Wojsce). Zdjęć z imprez szukajcie 
na www.twg-kurier.pl  

Foto. Na zdjęciu zawodnicy z OSP Tworóg oraz wójt, Eugeniusz Gwóźdź 
przed startem. Na mecie, na zmęczonych, ale szczęśliwych biegaczy 

czekało orzeźwienie w postaci kurtyny wodnej serwowanej przez 
strażaków. Po zawodach odbył się festyn sołecki  

– równie udany, co bieg charytatywny.  

Foto. 7 lipca w Mikołesce odbył się festyn. Były gry i zabawy, koncert 
orkiestry dętej, pokazy ratowniczo-gaśnicze z OSP Boruszowice-

Hanusek i  swojskie przysmaki. Gwiazdą wieczoru był zespół Śląskie Trio 
Piotra Szefera.  

Foto. 11 sierpnia bawiło się sołectwo Boruszowice-Hanusek. Tydzień 
później – sołectwo Tworóg. 
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– Dzieci naprawdę dały radę. One mają siłę sprawczą. 
Widziałam z jakim zaangażowaniem i własnymi pomysłami 
podeszły do organizacji imprezy. To naprawdę budujące –
komentuje Magdalena Michalska. Przed zlotem natomiast 
dzieci rozdawały w Wojsce i Połomii tzw. karty zdrowia, 
czyli blankiety dla osób chorych lub w podeszłym wieku, na 
których podaje się m.in. informację o przyjmowanych 
lekach, uczuleniach i chorobach. Taką kartę przyczepia się 
na lodówce, by ratownicy mogli z łatwością go znaleźć. –
Dzieci roznosiły karty zdrowia bez marudzenia, w upale. 
Robiły to, bo rozumiały sens – podkreśla Drużynowa.  

Skoro harcerstwo daje tyle dobrego, dlaczego nie ma 
więcej drużyn? Jak zauważa Magdalena Michalska, 
problemem współczesnego harcerstwa jest brak 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i ograniczone 
fundusze. Ona sama musiała się szkolić. Mało kto jest 
gotowy poświęcić swój prywatny czas na tak angażujący 
wolontariat. Na szczęście są osoby takie jak pani Magda, 
którym po prostu się chce, które wiedzą, że osiągnięcie 
sukcesów wychowawczych w naszych czasach nie 
wymaga rewolucji. Istnieją przecież ponadczasowe 
rozwiązanie jak harcerstwo, których nie trzeba zmieniać. 
Trzeba je tylko stosować.  – Harcerz nigdy i nigdzie nie jest 
sam na świecie. Jestem tego najlepszym przykładem. 
Kiedy po wielu latach wróciłam do harcerstwa, mogłam 
liczyć na cały sztab ludzi, bez których pomocy byłoby mi 
ciężko. U nas tak to działa. Chciałabym żeby dzieci 
zapamiętały to przesłanie, bo będąc harcerzem jest po 
prostu łatwiej. Istnieje poczucie, że są „bracia” w całej 
Polsce. Drużyna ma ułatwiać, nie utrudniać życie –
podsumowuje.  

Zainteresowani? „Grafne bajtle” czekają na nowych 
kolegów i koleżanki!  

Drużyna dziękuje za wszelkie wsparcie okazane przez 
rodziców, Hufiec Ziemi Tarnogórskiej i szkołę (zwłaszcza 
panie sprzątaczki!). 

Harcerskie fotki znajdziecie na  
www.twg-kurier.pl. Polecamy! 

 

HARCERSKI DUCH WRÓCIŁ  
DO WOJSKI! 

14 tysięcy uczestników, ponad 12 tysięcy harcerzy i 
harcerek, 1 400 wolontariuszy, ponad 5 tysięcy gości… 
Podsumowanie tegorocznego Zlotu Harcerstwa 
Polskiego w Gdańsku daje powód do optymizmu. 
Choć harcerstwo nie jest tak popularne jak kiedyś, 
wciąż ma się dobrze. Dlaczego o tym piszemy? W 
zlocie wzięła udział jedyna drużyna harcerska z naszej 
gminy! „Gryfne bajtle” z Wojski na długo zapamiętają 
tę przygodę, a ich opiekunka – Magdalena Michalska  
z pewnością już szykuje dla nich kolejne wyzwania.  

Zlot ZHP Gdańsk 2018 to część harcerskich obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a przy 
okazji również 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego. – 
Poprzez taką formę aktywności uczymy dzieci m.in. 
patriotyzmu. Harcerstwo to nic innego jak system 
wychowawczy. Jego elementem są oczywiście zajęcia na 
świeżym powietrzu, nauka samodzielności, dyscypliny, 
empatii, szacunku, tolerancji, ale też wiary we własne siły. 
Tak naprawdę dzieci się nie zmieniły, ale świat wokół nich 
owszem. Jest mniej okazji, do bycia razem, do 
przeżywania przygód, do spontanicznych zabaw na 
podwórku. Harcerstwo wypełnia tę lukę. Uznałam, ze jest 
to dobry pomysł na zajęcia dodatkowe. 20 lat temu sama 
byłam harcerką. Wiem jak cenne są tego typu 
doświadczenia – wymienia Magdalena Michalska, która na 
co dzień jest nauczycielem języka angielskiego w ZSP  
w Wojsce.  

17 Drużyna Harcerska „Gryfle bajtle” działają zaledwie rok, 
ale bardzo intensywnie. Pierwsze spotkanie odbyło się  
8 września. Od tamtej chwili dzieci spotykają się w każdą 
środę na terenie szkoły, gdzie jedna z klas pełni rolę 
prowizorycznej harcówki. Raz w miesiącu organizowane 
są wyjazdy weekendowe. – To niesamowite ile te dzieci 
mają energii. Wędrują po lasach, biorą udział w rajdach, 
nocnych biegach, majsterkują, biwakują, poznają nowych 
ludzi, otwierają się na świat i zdobywają konkretne 
umiejętności, o które trudno przed komputerem… Mają 
zapał i o to chodzi! – mówi dumna Drużynowa. W tym roku 
po raz pierwszy jako drużyna „Gryfne bajtle” zorganizowały 
szkolną imprezę – Festiwal Zabaw Podwórkowych,  
w której wzięli udział nie tylko uczniowie z Wojski, ale 
także ich rodzice.  

Po 30 latach w Wojsce znów są harcerze! To zasługa pomysłodawczyni 
inicjatywy – Magdaleny Michalskiej.  

 

Foto. Są mundury, jest drużyna! „Gryfne bajtle” to zaledwie 12 osób,  
ale za to jakich!  
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KURIER KULTURALNIE 
ZIEMIA DAŁA PLONY W DARZE – 
PEŁNE WOZY, GOSPODARZE! 

W tym roku pogoda nie rozpieszczała rolników. 
Wiosna upłynęła pod znakiem wysokich temperatur, 
słońca i znikomych opadów. Podobnie lato. Dla 
urlopowiczów – świetna wiadomość. Dla rolników – 
niekoniecznie. Choć było ciężko, największe susze 
ominęły Śląsk. Rolnicy i wszyscy mieszkańcy gminy 
Tworóg dziękowali za tegoroczne plony pamiętając  
o regionach kraju dotkniętych suszą. Dożynki odbyły 
się w Wojsce w dniach 25-26 sierpnia.  

Dożynkowa zabawa w Wojsce rozpoczęła się już  
w sobotę. Na scenie zagrał zespół „Muzykanty”, po którym 
odbyła się zabawa taneczna. Jednak oficjalnie Święto 
plonów rozpoczęła niedzielna msza święta w intencji 
żyjących i zmarłych rolników, po której dożynkowy 
korowód przeszedł na plac obok OSP Wojska. Prowadziła 
go orkiestra dęta. Za nią jechał udekorowany traktor  
z koronami dożynkowymi, następnie bryczki wiozące gości 
oficjalnych, gospodynie w tradycyjnych strojach, radni, 
sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, pozostali goście (w tym 
delegacja z gminy partnerskiej Beňov) i oczywiście rolnicy 
wraz z mieszkańcami gminy. Korowód zamykała 
imponująca parada maszyn rolniczych. Po dotarciu na 
miejsce odbyło się tradycyjne przekazanie przez starostów 
dożynkowych (Lidia Sołga oraz Dawid Kaszuba) świeżego 
bochenka chleba na ręce wójta gminy Tworóg. Kolejnym 
punktem programu było rozstrzygnięcie corocznych 
konkursów. Wójt Eugeniusz Gwóźdź rozstrzygnął konkurs 
na najładniej udekorowaną posesję. Zwyciężyła posesja 
Marioli i Dawida Popielarz, II miejsce – Dominika Strzyż,  
III miejsce – Dawid Kaszuba, IV – Werner Jarowek.   

Z kolei Przewodnicząca Rady Gminy, Beata Czierpka-Brol 
ogłosiła wyniki konkursu na koronę dożynkową. I miejsce 
przyznano koronie przygotowanej przez Koło Kobiet 
Aktywnych „Johanki”, II miejsce – korona Koła Gospodyń 
Wiejskich z Wojski, III – korony Koła Gospodyń Wiejskich 
z Boruszowic-Hanuska oraz z Tworoga. Gratulujemy! 

Część artystyczną otwarł koncert Orkiestry Dętej OSP 
Tworóg, następnie wystąpił zespół „NasTroje” 
z Radzionkowa. Swoje „pięć minut” mieli również młodzi 
mieszkańcy Gminy Tworóg i Krupskiego Młyna: duet 
Magdalena Brol i Krystian Samol oraz trio: Marta Walos, 
Antoni Jaruszowic oraz Beniamin Jaruszowic. O godz. 18 
rozpoczęła się biesiada z Romanem Kuroszem. Dożynki 
zakończono zabawą taneczną.   

Foto. Korona Dożynkowa Koła Gospodyń Wiejskich z Wojski zdobyła  
II miejsce w konkursie o Nagrodę Wójta. Na zdjęciu autorki korony  

w towarzystwie starostów dożynkowych  
– Lidii Sołga oraz Dawida Kaszuba. 

  
 

Organizatorzy (Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, 
radna z Wojski z sołtysem i radą sołecką, OSP Wojska 
oraz miejscowi rolnicy) przewidzieli także atrakcje dla 
najmłodszych. Były animacje firmy Gaz-System, 
dmuchańce, kucyki i przejażdżki bryczkami. Swoje stoisko 
z gadżetami miał również Bank Spółdzielczy w Tworogu 
oraz firma Oriflame, która ufundowała nagrody dla 
uczestników zabawy.  

Więcej zdjęć na stronach:  
www.gok-tworog.pl, www.twg-kurier.pl 

Foto. Jedną z atrakcji dożynek były przejażdżki bryczkami. Na zdj. 
bryczka Dawida Popielarza – zwycięzcy konkursu na najładniej 

udekorowaną posesję. Druga dożynkowa bryczka należy  
do Janusza Sosinki. 
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– Przekazując relikwię bł. Jana Pawła II życzę, aby 
Błogosławiony Ojciec Święty był wsparciem dla 
wszystkich, którzy będą modlić się za Jego 
wstawiennictwem (20.XI.2012 Kardynał Stanisław 
Dziwisz). W 2017 r. ks. Kwoczała jako pierwszy w diecezji 
sprowadził do kościoła relikwie męczenników z Pariacoto. 
Na uwagę zasługuje również znajdujący się w parafii od 
151 lat obraz Matki Boskiej przyniesiony przez parafian na 
ramionach z Częstochowy. O wyjątkowości parafii 
świadczy również fakt, że posiada wciąż czynny cmentarz 
przy kościele. 

W wymiarze duchowym do uroczystości jubileuszowych 
przybliżyła parafian uroczysta Msza Święta 13 czerwca 
2017 r., upamiętniająca rocznicę wydania dekretu 
erekcyjnego, na mocy którego parafia została powołana 
330 lat temu. Główne obchody jubileuszu 300-lecia, 
zainagurowane zostały w pierwszą niedzielę lipca br. 
uroczystą Mszą Świętą, którą poprowadził ks. Krzysztof 
Konieczny z Gliwic, diecezjalny ceremoniarz, 
na zaproszenie proboszcza parafii ks. Marcina Kwoczały. 
Na tę okazję Marek Chmura wykonał portrety proboszczów 
z ostatnich ośmiu lat., którzy pełnili posługę w parafii. 
Parafianie ręcznie przygotowali pamiątki nawiązujące 
tematyką do święta parafii, które można było nabyć na 
mini-kiermaszu zorganizowanym przy kościele. Między 
innymi przygotowana została „herbata kotowska” –
skomponowana z ziół i kwiatów rosnących na okolicznych 
łąkach, upieczono piernik w kształcie kościoła, 
przygotowano breloki przedstawiające kościół oraz wiele 
innych przedmiotów.  

W terminarzu obchodów rocznicowych, które potrwają do 
końca września, ważną częścią są dni parafii sąsiednich 
Krupskiego Młyna i Tworoga. Tak więc 2 września 
w Kotach odbędzie się dzień parafii Krupski Młyn, 
a 9 września dzień parafii Tworóg. – Jest to wspaniała 
okazja do odnowienia więzi z korzeniami wszystkich 
naszych parafian, którzy na przestrzeni lat byli i są 
związani z naszą parafią. – podkreśla ksiądz proboszcz. 
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze „TWG Kuriera”, 
w momencie ustanowienia parafii w Kotach obejmowała 
ona 9 miejscowości między innymi właśnie Tworóg 
i Krupski Młyn. Od ok.1817 r. parafia w Tworogu stała się 
samodzielna, a parafia w Krupskim Młynie została 
erygowana w 1980r. Jednak wspólna historia pokazuje, że 
łączące parafian więzi duchowe są naprawdę mocne. 

Obchody jubileuszu wiążą się z wydaniem książki, w której 
ksiądz proboszcz opisuje historię parafii. Premiera 
zapowiadana jest na październik br. Serdecznie 
zapraszamy do włączenia się w obchody 300-lecia 
kotowskiej świątyni. 

 9.09.2018 Dzień Parafii Tworóg 
 16.09.2018 Koncert Zespołu Muzyki Dawnej 
 23.09.2018 Koncert solistki Elżbiety Szarek-

Bukowskiej, poprowadzi Wojciech Wocław 
 29.09.2018 godz. 19.00 Łańcuch żywego różańca 

z udziałem parafian ze świecami wokół kościoła 
 30.09.2018 godz. 11.00 Msza św. z udziałem 

ks. biskupa Jana Kopca ordynariusza diecezji 
gliwickiej 

 30.09.2018 Festyn parafialny 
 

KILKULETNIE STARANIA  
I SPEKTAKULARNE EFEKTY! 

Bieżący rok jest szczególny dla parafii pod wezwaniem 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach,  przypada  
bowiem jubileusz 300-lecia poświęcenia świątyni 
zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej. 
Informuje nas o tym transparent zawieszony przy 
bramie kościelnej. Jednak przygotowania do 
obchodów jubileuszu trwają tak naprawdę od kilku lat. 

Od prawie dwudziestu lat proboszczem parafii jest  
ks. Marcin Kwoczała. – Od początku pracy w parafii, 
zacząłem zapoznawać się z jej historią, szybko również 
zrozumiałem, że dużo wcześniej trzeba zacząć 
przygotowania do tak wielkiej rocznicy. W  związku z tym  
w 2000 roku wymieniona została cała instalacja 
elektryczna w kościele, kolejno przeprowadziliśmy remont 
dachu. W 2011 roku wystrój wnętrza kościoła został 
przywrócony do tego sprzed zmian wprowadzonych  
w 1971 r. Od tego czasu kościół jest otwarty dla parafian, 
jak również  osób odwiedzających naszą parafię przez cały 
dzień. Każdy może przyjść pomodlić się, wyciszyć  
i podziwiać świątynię. W tym celu dla bezpieczeństwa 
została zamontowana krata i alarm w kościele. Kolejną 
dużą inwestycją był remont organów kościelnych. Organy 
opus 415 zbudowane w 1892 roku przez firmę Schlag & 
Söhne ze Świdnicy stanowią jedne z cenniejszych 
instrumentów w diecezji. Szafa organowa została 
wykonana metodą szelaku, organy posiadają 11 głosów,  
3 pryncypały zasadnicze i jeden mieszany, 3 zasadnicze 
flety, dwa głosy kryte i 2 głosy smyczkowe. Organy 
gruntownie wyremontowano w 2014 r. przez inż. Henryka 
Hobera z Olesna. Wszystkie te prace mogły zostać 
przeprowadzone dzięki wsparciu mieszkańców, ich 
hojności oraz pracy, którą sami ofiarowali. Ile możemy, 
robimy sami. Na przykład, gdy na początku roku nastąpiło 
zawalenie muru przy kościele spowodowany silnymi 
wiatrami, wszyscy wspólnie go odbudowaliśmy – podkreśla 
proboszcz.  

W 2013 r. dzięki staraniom farorza sprowadzono do 
kościoła relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.  
O uroczystym ich przekazaniu przypomina wpis w księdze 
pamiątkowej umieszczonej w Kaplicy Bożego Grobu  
w Potępie dokonany przez kardynała Stanisława Dziwisza. 

Źródło: www.montes.pl/Montes_7/montes_nr_07_12.htm 
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aby zachęcić ich do zwiedzenia naszej miejscowości. To 
naprawdę pobudza wyobraźnię, a dzieci mocno angażują 
się w tego typu projekty.  

Czy takie podejście przekłada się na efektywność 
nauki?  
Jak najbardziej. Moim zdaniem poprzez połączenie 
elementów zabawy z niekonwencjonalnym scenariuszem 
lekcji, można osiągnąć lepsze rezultaty. Dzieci ze sobą
współpracują, ale uwielbiają też ze sobą rywalizować, 
dlatego wykorzystuję to w każdym możliwym momencie, 
nawet do intensywnej nauki słownictwa. W tym roku starsi 
uczniowie sprawdzali swoje umiejętności w Anglii 
w Oksfordzie i Londynie. To były cudowne wyprawy, a 
uczestnicy spisali się na szóstkę nie tylko w kwestii języka! 

Chcecie wiedzieć więcej? Pytajcie o lekcje 
angielskiego w „Alex School of English” pod nr tel.: 
531 973 126  Można nas też znaleźć na FB: Alex School 
of English. W październikowym „TWG Kurierze” 
znajdziecie kolejny artykuł poświęcony nauce języka 
angielskiego.  

KOLEKCJA PANI TERESY 
Takie zdjęcie otrzymaliśmy od naszej czytelniczki - pani 
Teresy. Podpisała je krótko i wymownie: MAM 
WSZYSTKIE! Kompletna kolekcja wszystkich numerów 
"TWG Kuriera" to dla nas wyjątkowy dowód sympatii 
i porządna dawka motywacji do dalszej pracy. 

Dziękujemy pani Tereso!  

 

„ALEX SCHOOL OF ENGLISH”  
LEKCJE ANGIELSKIEGO  
DLA KAŻDEGO! 

Jak skutecznie, ale nie nudno uczyć języka obcego? 
Co zrobić, żeby lekcje kojarzyły się z przygodą, dobrą 
zabawą i wyzwaniem? Szkoła językowa z Tworoga zna 
odpowiedź na te pytania. „Alex School of English” 
działa na lokalnym rynku już niemal 20 lat. Lekcje 
niezmiennie odbywają się w budynku Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu. Wraz z nowym rokiem 
szkolnym ruszają zapisy. Dlaczego warto skorzystać  
z oferty? Zapytaliśmy o to lektorkę, Aleksandrę 
Gansiniec.  

Znajomość języków obcych to klucz do świata. O tym 
nie trzeba nikogo przekonywać. Kto jednak może 
zgłosić się do „Alex School of English”?  
Nasz oferta adresowana jest właściwie do wszystkich. 
Uczę dzieci od 3 roku życia po osoby dorosłe, w tym 
seniorów, bo na naukę naprawdę nigdy nie jest za późno. 
Przygotowuję do wszystkich egzaminów szkolnych  
i językowych, kładąc nacisk na interaktywne formy nauki.  

Co to znaczy? Jak wyglądają lekcje?  
Staram się, aby lekcje były zróżnicowane. Na co dzień 
korzystam ze środków audiowizualnych, by uczniowie mieli 
regularny kontakt np. z rozmaitymi akcentami. Motywuję 
ich, by jak najwięcej rozmawiali po angielsku, a jak 
wiadomo przykład idzie z góry, dlatego ja również staram 
się używać na zajęciach wyłącznie języka angielskiego. 
Robię to nawet zaczynając pracę z  kilkuletnimi dziećmi, 
bo te najmłodsze uczą się bardzo intuicyjnie i świetnie 
opanowują język codzienny. Wykorzystuję sporo 
elementów dramy. Tworzymy scenki, wcielamy się w różne 
postaci, np. sprzedawców, kelnerów itp., czasem je 
filmujemy, a potem wspólnie oglądamy. Zdarza się, że 
lekcje częściowo odbywają się na zewnątrz. Gramy 
wówczas np. w chowanego lub organizujemy zawody 
sportowe oczywiście wszystko w j. angielskim. Sięgamy 
również po treści lokalnej kultury – mówimy w języku 
angielskim o gminie i jej historii, a potem dorabiamy do 
tego scenki. Kiedyś nakręciliśmy nawet film-przewodnik po 
Tworogu dla naszych anglojęzycznych przyjaciół,  
 

Foto. Uczniowie podczas tegorocznej wycieczki do Anglii.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI  

23 lipca miało miejsce uroczyste przekazanie 
specjalistycznego sprzętu do ratowania życia i zdrowia 
ludzi. Zakupione wyposażenie powędrowało do 
jednostek OSP z Tworoga, Kotów, Wojski, Połomi, 
Świniowic, Boruszowic oraz Potępy. Sprzęt został 
zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. 

Gospodarzem wydarzenia była OSP  w Kotach. Po 
oficjalnym powitaniu przybyłych delegacji przez Joachima 
Solla – prezesa OSP Koty, głos zabrał wójt gminy Tworóg, 
Eugeniusz Gwóźdź, który podziękował Pani poseł 
Barbarze Dziuk za wsparcie w pozyskaniu środków na 
sprzęt ratowniczy. Uroczystego przekazania sprzętu 
dokonał Wójt Tworoga w asyście Pani poseł oraz Jana 
Ozgi prezesa OSP "Florian" w Strzybnicy. Strażacy 
otrzymali m.in. defiblyratory AED Philips HeartStart FRX, 
zestawy PSP-R1 2013 Water Jel z deskami 
ortopedycznymi i szynami Kramera oraz deski 
ortopedyczne ze stabilizacją i pasami. 

ZAWSZE GOTOWI DO DZIAŁANIA 

Tegoroczne Zawody Sportowo-Pożarnicze o Puchar 
Wójtów Gmin Tworóg i Krupski Młyn odbyły się 
w sobotę 25 sierpnia na boisku LKS „Orzeł” Koty. 
W zawodach wzięło udział łącznie 14 drużyn, które 
startowały w pięciu grupach wiekowych. Mimo 
niepewnej pogody impreza przyciągnęła sporo 
widzów, którzy gorąco kibicowali druhnom i druhom. 
Jednostki biorące udział w zawodach rywalizowały ze 
sobą w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz 
sztafeta pożarnicza z przeszkodami. 

Wszystkie drużyny wykazały się bardzo dobrą kondycją. 
Zawodom towarzyszyła atmosfera fair play. Mimo 
pojawiających się problemów z awariami motopomp 
jednostki bez zawahania użyczały swojego sprzętu. 
Użyczenia sprzętu przebiegały w następujący sposób: 
OSP w  Wojsce użyczyła OSP w Połomii oraz OSP 
w Kotach i OSP w Świniowicach użyczyły OSP 
w Boruszowicach-Hanusku. Nad prawidłowym przebiegiem 
zawodów czuwała komisja sędziowska z gminy Ożarowice 
której przewodniczył st. kpt. Daniel Kozioł. Klasyfikacja 
generalna zawodów przedstawia się następująco: Grupa A 
(Męskie Drużyny Pożarnicze) I miejsce Ochotnicza Straż 
Pożarna w Potępie, II miejsce – OSP Wojska, III – OSP 
Tworóg I, IV – OSP Świniowice, V – OSP Boruszowice-
Hanusek, VI – OSP Koty, VII – OSP Tworóg II, VIII – OSP 
Połomia. Grupa C (Kobiece Drużyny Pożarnicze) I miejsce 
– OSP Potępa, II – OSP Boruszowice-Hanusek. Grupa 
A-MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców od 
12 do 16 lat): I miejsce OSP Wojska, II miejsce OSP 
Połomia. Grupa C-MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Dziewcząt od 12 do 16 lat) I miejsce – OSP Połomia, 
natomiast w Grupie Mieszanej MDP Dziewcząt i Chłopców 
od 12 do 16 lat zwyciężyła OSP w Boruszowicach-
Hanusku. 

Gospodarzami zawodów byli Wójt Gminy Tworóg –
Eugeniusz Gwóźdź oraz Wójt Gminy Krupski Młyn – Jan 
Murowski. Wśród zaproszonych gości znalazły się 
następujące osoby: v-ce Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Pilot, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich 
Górach – bryg. Adam Lachowicz, radny Powiatu 
Tarnogórskiego – Andrzej Elwart oraz z-ca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Brynek – Adam Mazur. 

Zakupiony sprzęt został sfinansowany ze środków 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w ramach 
ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu  
I Priorytetu IIIB „Wsparcie i rozwój systemu 
instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym 
przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki 
sektora finansów publicznych zadań ustawowych 
związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków 
pokrzywdzenia przestępstwem” dla jednostek sektora 
finansów publicznych – jednostek samorządu 
terytorialnego. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 
50.171 zł z czego Fundusz pokrył kwotę zakupu  
w wysokości 49.676 zł. 

Specjalne podziękowania dla wiceprezesów Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Jana Ozgi  
i Andrzeja Pilota przekazał Piotr Kopyciok prezes jednostki 
OSP w Potępie dziękując za pomoc w zakupie samochodu 
pożarniczego oraz wspieranie w codziennej działalności. 



12 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nie obyło się jednak bez przykrych incydentów. W trakcie 
zawodów drużyna z Tworoga została wezwana do 
wypadku jaki miał miejsce na drodze krajowej nr 11 
Tworóg-Pusta Kuźnica. W zdarzeniu drogowym brały 
udział dwa samochody osobowe, w wyniku którego zginęła 
jedna osoba, a dwie zostały ranne.  – To bardzo ważne 
zawody, ale dziś możemy pochylić się nad czymś jeszcze 
ważniejszym – nad waszą autentyczną misją i gotowością 
niesienia bezinteresownej pomocy. Dziękuję, że możemy 
na was liczyć – powiedział wójt Eugeniusz Gwóźdź 
nawiązują do tragicznego wypadku. Również Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP bryg. mgr Adam 
Lachowicz podziękował drużynie z Tworoga za szybką 
mobilizację i wyjazd do wypadku. Wójtowie gmin Tworóg  
i Krupski Młyn, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w Tworogu dh Andrzej Ecler wraz z zaproszonymi 
gośćmi wspólnie wręczyli puchary i dyplomy zwycięzcom 
zawodów gratulując i życząc powodzenia w przyszłym 
roku. Ponadto dh Andrzej Ecler przekazał podziękowania 
za wzorowe przygotowanie zawodów dla OSP w Kotach 
oraz dla Komendanta Gminnego ZOSP RP dh Joachima 
Soll. Jednocześnie OSP w Kotach dziękuje całemu 
Zarządowi LKS „Orzeł” Koty za udostępnienie boiska oraz 
pawilonu sportowego na czas zawodów. 

RUSZAJĄ WAŻNE INWESTYCJE 

Termomodernizacja 
W sierpniu zostały podpisane dwie ważne umowy 
dotyczące realizacji inwestycji „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Tworóg”. Wykonawcy mają rok czasu na realizację 
zadania.  

7 sierpnia zawarto umowę pomiędzy Gminą Tworóg a 
firmą ZAW-BUD, która wykona termomodernizację 
następujących obiektów: 

 Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu;  
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 

Boruszowicach;  
 Przedszkole w Wojsce;  
 Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu;  
 Ochotnicza Straż Pożarna w Świniowicach; 
 LKS Orzeł Koty. 

 

Całkowity koszt inwestycji wynosi 2 228 321,19 PLN. 
Dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego” wynosi 1 717 676,89 PLN. 

17 sierpnia doszło do porozumienia pomiędzy Gminą 
Tworóg a Konsorcjum Firm „POLTERM  
Sp. z o. o. oraz PPHU Instal-Budotech. Konsorcjum 
wykona termomodernizację Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Kotach. Całkowity koszt inwestycji wynosi 268 353,09 
PLN. Dofinansowanie ze środków „Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego” wynosi 224 764,01 
PLN. Realizacja projektu ma poprawić efektywność 
energetyczną w sektorze publicznym, doprowadzić do 
zmniejszenia zużycia energii, a co za tym idzie – do 
obniżenia kosztów eksploatacji. Osiągnięcie tego celu to 
jednocześnie działanie na rzecz obniżenia tzw. niskiej 
emisji i poprawy jakości powietrza w naszej gminie.  

 

– W końcu, po naprawdę długim okresie oczekiwania na 
weryfikację wniosku ze strony Urzędu Marszałkowskiego, 
który wyniósł półtora roku, możemy przystąpić do 
działania. To świetna wiadomość! Dzięki inwestycji 
większość budynków użyteczności publicznej będzie 
ocieplona. Bardzo się z tego cieszymy – komentuje wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Prace maja ruszyć we wrześniu. 

Kanalizacja w Nowej Wsi Tworoskiej 
We wrześniu ruszy jeszcze jedna ważna inwestycja 
o wartości 10 109 990,00 PLN brutto. Chodzi oczywiście 
o „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią 
próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym”. – Stoimy przed 
poważnym wyzwaniem – tak kosztownej inwestycji 
w gminie Tworóg jeszcze nie było – mówi wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. Gmina pozyskała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Regionalnego w wysokości 
6 956 828,26 PLN.  7 sierpnia została zawarta umowa 
z wykonawcą – firmą INSBUD Sp. z o. o z siedzibą 
w Tarnowie. Zadanie ma być zakończone w ciągu 
15 miesięcy od dnia podpisania umowy.   

BRZEŹNICA ZMIENIA SIĘ  
NA LEPSZE 

Na terenie przyległym do Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” w Brynku powstała już nowa siłownia 
zewnętrzna oraz przystań wędkarska. Zakątek 
całkowicie zmienił swój wygląd stając się świetną 
zapowiedzią tego, co jeszcze się wydarzy… 

Koszt pierwszego etapu zagospodarowania terenu wyniósł 
300 tys. zł. Pieniądze pozyskało Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg. – Bardzo dziękuję prezesowi 
Stowarzyszenia Markowi Mundzikowi, za pomoc i podjęcie 
tego wyzwania. Dziękuję za odwagę, determinację, 
i współpracę – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Obok 
zbiornika wodnego „Brzeźnica” wykonano zewnętrzną 
siłownię, przebudowano przystań wędkarską, poprawiono 
tzw. małą architekturę i zbudowano chodnik z kostki 
brukowej. Wykonawcą był Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu.  

Ponad 100 tys. zł na drugi etap inwestycji zdobyło 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Go Basket”. Jeszcze 
w tym roku mają ruszyć prace związane z budową boiska 
do minigolfa oraz placu zabaw.  



13 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

MIĘDZYNARODOWE ZAWODY 
SPŁAWIKOWE W BRYNKU 

25 sierpnia na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” odbyły się Zawody Spławikowe o Puchar 
Wójta Gminy Tworóg. Spotkanie miało charakter 
międzynarodowy ze względu na udział trzech wędkarzy  
z Czech – przedstawicieli delegacji z gminy partnerskiej 
Beňov. 

W zawodach wzięło udział 23 zawodników, trzem nie udało 
się złowić żadnej ryby. Zawody wygrał Edward Kiszkis – 
6760 pkt, który złowił dwa amury – największe ryby 
zawodów. II miejsce zajął Janusz Stachańczyk, który 
zdobył 5850 pkt łowiąc karpia i sporą ilość dużych leszczy. 
III miejsce – Damian Wichrowski z wynikiem 3495 pkt –  
wynik wypracował łowiąc małe leszcze i płocie.  

SYMBOL DOBREJ WSPÓŁPRACY 

Kilka lat temu, podczas wizyty na Morawach w gminie 
partnerskiej Beňov, delegacja z Gminy w Tworogu 
podarowała czeskim braciom „drzewko przyjaźni”. 
 

Foto. W zawodach spławikowych wzięli udział goście z czeskiej gminy 
partnerskiej Beňov. Na zdjęciu delegacja w towarzystwie wicewójta 

Łukasza Zioba.  

25 sierpnia – podczas dwudniowej wizyty w gminie Tworóg 
– Czesi się odwdzięczyli. Przywieźli ze sobą kilkumetrową 
lipę drobnolistną. Drzewko zostało posadzone na placu za 
Urzędem Gminy w Tworogu. Na zdjęciu wójt Eugeniusz 
Gwóźdź oraz z-ca wójta Łukasz Ziob z łopatami w dłoniach 
i uśmiechami na twarzach, obok przedstawiciele gminy  
Beňov. Drzewo zostało na koniec podlane i miejmy 
nadzieję – będzie zdrowo rosło.     

Foto. Od lewej starosta Beňova Ivo Pitner oraz wójt Eugeniusz Gwóźdź 
ze zwycięzcami zawodów spławikowych. Gratulujemy! 

Wyniki ogłosili prezes koła PZW nr 116 Marian Gąsior  
i v-ce prezes Szczepan Żelosko. Puchary natomiast 
wręczył wójt Eugeniusz Gwóźdź.  

W rewanżu za udział w zawodach, goście z Czech 
zaprosili naszych wędkarzy na zawody do Czech. Po 
rozstrzygnięciu konkursu przyszła pora na wspólne 
grillowanie.  

 



14 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

POŻAR W KOTACH 

W niedzielę 26 sierpnia jednostka OSP w Kotach została 
wezwana do pożaru na ul. Polnej. Jeden z mieszkańców 
po godzinie 17 zauważył dym wydobywający się  
z pomieszczenia gospodarczego i niezwłoczne wezwał 
strażaków.  
 

Złote gody obchodzili: Horst i Monika Labusek, Eryk 
i Teresa Szendzielorz, Józef i Dorota Jonecko, Jan i Adela 
Mańka, Robert i Stefania Kozub, Karol i Edyta Horzela, 
Ryszard i Irena Kandzia, Paweł i Irena Materla, Lechosław 
i Teresa Chęciński, Konrad i Irena Zyzik, Rudolf i Maria 
Kaszuba, Manfred i Maria Fox, Engelbert i Kornelia Pysik, 
Piotr i Lidia Jaron, Ryszard i Urszula Pallek, Eryk i Helena 
Kupczyk.  

Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał wójt Eugeniusz Gwóźdź 
wraz z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Tworogu 
panią Ireną Kocurek i Przewodniczącą Rady Gminy –
Beatą Czierpką-Brol. – Szanowni Jubilaci, macie za sobą 
wiele wspólnie spędzonych lat. Na pewno w Waszym 
małżeństwie były okresy pomyślności i zadowolenia, ale 
były też momenty trudne, gorzkie, wymagające poświęceń 
i wyrzeczeń. Najważniejsze, że byliście ze sobą w dobrych 
i złych chwilach, ponieważ w dzisiejszych czasach nie jest 
łatwo trwać w tak długim związku. Podziwiam Was 
i uważam, że jesteście bohaterami. Stanowicie wzór do 
naśladowania – podkreślił wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Życzenie złożyła również Irena Kocurek, kierownik USC 
w Tworogu, podkreślając, że dobre, szczęśliwe 
i przykładne małżeństwo jest wspólną zasługą zarówno 
żony, jak i męża. My również dołączamy się do 
serdecznych życzeń! 
 

Kilka minut później jednostka stawiła się na miejscu  
i w błyskawicznym tempie przystąpiła do akcji gaśniczej 
oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. W działaniach 
dodatkowo brał udział Dowódca Grupy Operacyjnej z KP 
PSP Tarnowskie Góry, OSP Tworóg i Policja. Przyczynę 
pożaru ustalają biegli. 

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE 
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE 

Celebrowanie złotych i diamentowych godów to święto 
nie tylko zgodnych małżonków, ale także ich bliskich. 
Małżeństwo to przecież fundament rodziny. Pary, które 
przeżyły razem pół wieku mogą się pochwalić trwałym 
związkiem, ale także dziećmi, wnukami, a nawet 
prawnukami. To powód do dumy  
i świętowania. 9 sierpnia w restauracji Willa  
w Hanusku miały miejsce uroczyste obchody złotych  
i diamentowych godów.  

 

Jubileusz sześćdziesięciu lat pożycia małżeńskiego 
obchodzili: Jerzy i Irena Gomola, Paweł i Eleonora Mazur, 
Józef i Otylia Pustelnik, Jerzy i Berta Szwarc. 

 

DZIĘKUJEMY! 

Akademia Sportu DESHI i Gminny Ośrodek Kultury  

w Tworogu dziękują wszystkim zaangażowanym  

w organizację biwakowej niespodzianki dla dzieci  

i młodzieży, a w szczególność Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Kotach za przejażdżki motorówką 

 i Michałowi za tratwę! 

Było super! DZIĘKUJEMY! 
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 STYPENDIA WÓJTA GMINY 
TWORÓG 

Poniżej, jak co roku, przedstawiamy listę uczniów, 
którym zostało przyznane stypendium Wójta Gminy 
Tworóg za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki sztuki lub sportu za rok szkolny 
2017/2018.  

Szkoła im. Powstańców Śląskich w Tworogu: 
1. Aleksandra Chmiel 
2. Faustyna Chmielewska 
3. Julia Gruner 
4. Wiktoria Grzesiek 
5. Julia Ignasiak 
6. Antoni Jaruszowic 
7. Anna Kamińska 
8. Kinga Koza 
9. Anna Król 
10. Ariana Nocoń 
11. Maciej Leksy 
12. Natalia Lorenc 
13. Kacper Pawelak 
14. Natalia Poloczek 
15. Julia Świerzy 
16. Mikołaj Warzecha 
17. Oliwia Watoła 
18. Aleksandra Wierzbicka 
19. Małgorzata Włodarczyk 
20. Natalia Włodarczyk 
21. Nikola Włodarczyk 
22. Agata Wolnik 

Szkoła Podstawowa w Wielowsi im. Jana Pawła II: 
1. Michał Ciongwa 
2. Emilia Gomola 

Szkoła Podstawowa w Boruszowicach im. Jana Pawła II: 
1. Magdalena Goj 
2. Jakub Cieślik 

 

ZAJĘCIA W GOK-u 

Dla dzieci, młodzieży, dorosłych… Szukaj oferty na  

www.gok-tworog.pl 

R            E            K            L            A            M            A 

ZEBRANIE WIEJSKIE  
W BRYNKU 

12 września o godz. 17 w Nadleśnictwie Brynek 
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami sołectwa, na 

które sołtys serdecznie zaprasza.  

Będzie omawiany budżet na 2019 r. oraz temat 
wysypiska śmieci przy ul. Zakładowej 1.  
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Foto. W Świniowicach znów zapachniało chlebem…. Z kolei w Kotach 
tegoroczny festyn sołecki połączono z biegiem charytatywnym.  

Foto. Powyżej migawka z pikniku w Mikołesce. Jedną z atrakcji dla 
najmłodszych przygotowali strażacy. Poniżej – festyny sołeckie  

w Tworogu i Boruszowicach-Hanusku. 

  

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto. Gdzie znajduje się to miejsce? O kapliczce św. Jana Gwalberta, 
dębię niepodległości i nowej ścieżce edukacyjnej Nadleśnictwa Brynek  

przeczytacie w dziale „Pod lupą”.  

Foto. Co oni robią? Przeczytaj o niezwykłej inicjatywie na str. 4  


