
TWG KURIER 
Poniedziałek, 8 października 2018 
Nr 120 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

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 

 



2 

 

TWG 

KURIER TABLICA 

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

WITAMY W ŚWINIOWICACH  PACZKOMAT W TWOROGU 

Informujemy, że w  Tworogu obok stacji benzynowej  przy 
ul. Tarnogórskiej 3, został ustawiony paczkomat.  
Mieszkańcy gminy, którzy robią zakupy przez internet 
mogą odbierać i nadawać  przesyłki w wygodny i niedrogi 
sposób. Paczkomat jest czynny 7 dni w tygodniu,  
24 godziny na dobę. Szczegółowa instrukcja korzystania  
z  paczkomatów InPost  dostępna jest na stronie 
internetowej www.twoj.inpost.pl.   

Dwie tablice witające przejezdnych w sołectwie Świniowice 
stoją przy głównej drodze biegnącej przez wieś. Pierwszy 
witacz stoi przy wjeździe od strony Wielowsi (powstał 
w lipcu), drugi zamontowano na początku października 
przy wjeździe od strony Tworoga. Autorem projektu 
i fundatorem jest kandydat na radnego – Klaudiusz 
Wieder. – Witacze są po prostu przepiękne! To takie nasze 
perełki. W imieniu mieszkańców bardzo za nie dziękuję. 
Otrzymałam wiele sygnałów od mieszkańców, że ten nowy 
element naszego lokalnego krajobrazu jest zauważalny 
i wszystkim się podoba. Dziękuję również mieszkańcom, 
którzy zaangażowali się w montaż tablic – mówi sołtys 
Świniowic, Patrycja Skowronek.   
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na rozwój gminy Tworóg. Realizacja szeregu inwestycji i 
przedsięwzięć była możliwa tylko poprzez wykorzystanie 
środków pozabudżetowych, w tym unijnych takich jak: 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Ośrodek 
Wypoczynkowy „Brzeźnica”, plac zabaw  
w Hanusku) i Regionalny Program Operacyjny (RPOWSL), 
w ramach którego pozyskano ponad 9 mln zł. Z uzyskanej 
dotacji i zaangażowaniu środków własnych w trakcie 
realizacji jest budowa kanalizacji w Nowej Wsi Tworoskiej 
o wartości ponad 10 mln zł oraz termomodernizacja 
siedmiu obiektów użyteczności publicznej o wartości  
2,5 mln zł. Ponadto korzystaliśmy ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach (dotacja do Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji, likwidacja azbestu, zielone 
pracownie, zielone szkoły i wozy strażackie), Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i Rządowego 
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej (dotacje na modernizację dróg gminnych).  

Wiele udało się zrobić w zakresie szkolnictwa. W 2017 r. 
miała miejsce reforma oświaty, która z wielu powodów była 
trudną próbą dla samorządów. Sprostaliśmy jej jednak. 
Równolegle przeprowadzaliśmy modernizację gminnych 
placówek oświatowych. Przykładem jest adaptacja 
poddasza Szkoły Podstawowej w Tworogu na potrzeby 
biblioteki oraz rozbudowa świetlicy. Zgodnie z potrzebami  
i sugestiami mieszkańców poszerzono ofertę zajęć 
popołudniowych w Gminnym Ośrodku Kultury. W 2016 r. 
przy GOK-u powstała Akademia Sportu DESHI, w ramach 
której organizowane są m.in. zajęcia karate, jazdy na 
rolkach i deskach, biwaki oraz obozy. W tym roku 
wydawany przez GOK miesięcznik samorządowy „TWG 
Kurier” obchodził swoje 10-lecie istnienia. To kolejny 
sukces gminy i efekt wieloletniej współpracy. Ważnym 
zakresem działalności mijającej kadencji jest szeroko 
pojęta polityka społeczna. Kończymy rozbudowę Ośrodka 
Zdrowia w Tworogu, która poprawi komfort pacjentów  
i personelu. Zmodernizowano Gminne Centrum Usług 
Socjalnych, przystąpiono do Programu POPŻ (nieodpłatna 
żywność dla najuboższych), założono Klub Senior+, 
powstało 6 siłowni napowietrznych, dofinansowano zakup 
dwóch nowych samochodów strażackich, wprowadzono 
 

 

nieodpłatne porady prawne dla wszystkich mieszkańców 
Gminy Tworóg, a także zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży.  

Dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że 
wspólnymi siłami zrobiliśmy naprawdę wiele. Dziękuję 
radzie gminy – grupie bardzo zaangażowanych osób, 
z którymi zawsze dobrze się współpracowało. Nie zawsze 
mieliśmy to samo zdanie, ale dzięki temu toczyła się 
merytoryczna, dojrzała dyskusja. Mam nadzieję, że będę 
miał możliwość kontynuacji pracy w równie twórczych 
warunkach. To moje największe marzenie. Dziękuję 
wszystkim współpracownikom, których fachowa wiedza 
pomogła sprawnie przeprowadzić liczne projekty 
i inwestycje. Bardzo sobie cenię opinie mieszkańców 
i zawsze chętnie ich wysłuchuję. Dlatego dziękuję 
mieszkańcom gminy za wszelkie uwagi, sugestie i za 
zainteresowanie sprawami gminy.  

Wójt Gminy Tworóg
Eugeniusz Gwóźdź

GMINA TWORÓG DOCENIONA 

WYBORY SAMORZĄDOWE –  
21 PAŹDZIERNIKA 2018 r. 

Informujemy, że wszelkie informacje dotyczące 
wyborów samorządowych są dostępne:  

 BIP Gminy Tworóg: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=5832 
 strona internetowa Państwowej Komisji 
Wyborczej: 
http://pkw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_201
8ampnbspr 
 serwis internetowy: wybory2018.pkw.gov.pl 

Informacje dotyczące działalności komitetów 
wyborczych są dostępne na stronie PKW: 

 http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze 

Praca zespołowa – to gwarant 
sukcesu. W mijającej kadencji 
wielokrotnie się o tym 
przekonałem. To były dobrze 
wykorzystane, pracowite cztery 
lata. Jednak osiągnięcie efektów 
było możliwe dzięki współpracy 
wielu ludzi – radnych, pracowników 
Urzędu Gminy i jednostek 
podległych. Wspólnymi siłami 
doprowadziliśmy do realizacji wielu 
projektów, które realnie wpłynęły 

KILKA SŁÓW PODSUMOWANIA… 

W mijającej kadencji gmina 
Tworóg dwukrotnie została 
doceniona przez niezależne 
jury. W 2016 r. zdobyła 
nagrodę w konkursie 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej –
EKO KARLIK oraz tytuł 
Gminy Roku 2016 
w plebiscycie Orły 
Polskiego Samorządu.  
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KURIER POD LUPĄ 
HERBATKA DOBRA NA 
WSZYSTKO…  

W upalny letni dzień skutecznie ugasi pragnienie,  
w mroźny zimowy wieczór rozgrzeje. Aromatyczna, 
smaczna, pełna naturalnych składników,  
o właściwościach leczniczych. Taka właśnie jest 
„Herbatka Kotowska”. Dzikie bratki, dziurawiec, młode 
listki jagód i borówek, lipa, pokrzywa, liście i pędy 
brzozy… Wszystkie składniki pochodzą z naszych łąk  
i lasów. Kto stworzył to cudo i dlaczego?  

Może trudno w to uwierzyć, ale „Herbatka Kotowska” to 
produkt lokalny stworzony na potrzeby… parafii. Bożena 
Potempa i Irena Jonecko – mieszkanki Kotów 
skomponowały ją specjalnie na obchody jubileuszu  
300-lecia Parafii w Kotach. Dopingowane przez 
proboszcza wyczarowały niesamowicie aromatyczny 
produkt. Każda z pań jest indywidualistką pełną pasji, 
dlatego herbatki różnią się od siebie. Pani Irena preferuje 
zmielone składniki, które przechowuje w osobnych 
torebkach i w zależności od potrzeb miesza je  
w dokładnych proporcjach. Herbata pani Bożeny to 
prawdziwy liściasty koktajl, który urzeka aromatem. Jak 
zgodnie przyznają zbieraniem ziół zajmują się od wielu lat  
i sprawia im to wielką przyjemność. – Zrywamy tylko młode 
listki mięty, melisy, malin, jeżyn, brzozy. Robimy to na 
początku maja, kiedy wszystko zaczyna rozkwitać. Później 
są starannie suszone i przechowywane w torebkach, tak 
aby zawsze w wygodny sposób były dostępne do 
przygotowania napoju – opowiada Bożena Potempa 
dodając, że cała tajemnica tkwi w odpowiednich 
proporcjach. – Ważne, aby wszystkie zioła, liście i kwiaty 
zbierane były z dala od drogi, najlepiej na leśnej polanie, 
gdzie od ulicznego smogu osłaniają je drzewa. A takich 
terenów nam nie brakuje w Kotach – mówi Irena Jonecko. 
Herbatki powstają z wielką dbałością o szczegóły. Dzięki 
temu na długo zachowują swój smak i co najważniejsze – 
walory lecznicze. – Na przeziębienie najlepsza jest herbata 
z lipy, a na spokojny sen niezastąpiona jest melisa – 
podkreśla pani Bożena.  

Ale nie tylko herbata pochłania czas naszych bohaterek. 
Spod ich rąk wychodzą również pyszne przetwory 
z warzyw i owoców, a także zakwas na żur i samodzielnie 
kiszona kapusta. – W dzisiejszych czasach trudno trafić na 
produkt bez konserwantów, dlatego wracamy do dawnych 
receptur naszych babć. Dzięki temu przenosimy się do 
czasów dzieciństwa, kiedy wszystko smakowało lepiej –
z uśmiechem przyznaje pani Bożena. Herbatkę można 
było nabyć podczas lipcowego kiermaszu z okazji 
jubileuszu parafii.   

30 września parafianie z Kotów po raz kolejny udowodnili, 
że są prawdziwą wspólnotą. Zorganizowali festyn z okazji 
ich wspólnego święta. Pogoda wyraźnie im sprzyjała. 
Zdjęcia z tego wydarzenia możecie zobaczyć na 
www.twg-kurier.pl.  Gorąco polecamy!  

JAK ZAINTERESOWAĆ UCZNIÓW 
ASTRONOMIĄ?  

Niebo oraz zjawiska na nim zachodzące budzą 
zainteresowanie wśród uczniów. Gwiazdy i wszystko, co 
na sferze niebieskiej można zaobserwować przy pomocy 
prostych przyrządów, programów komputerowych 
i aplikacji na telefon, to temat ciekawy i nieco tajemniczy.
Dlatego też 17 września o godz. 19.00, na dużym boisku 
szkolnym Szkoły Podstawowej w Tworogu odbyły się 
zajęcia terenowe pn. „Wieczór astronomiczny”. 
W zajęciach tych wzięło udział 13 uczniów z klasy VIIa, 
którzy mieli do wykonania wiele zadań, m.in.: wyznaczyć 
kierunki: północ, południe, wschód, zachód; zainstalować 
aplikację, odszukać na niebie: Wielki i Mały Wóz oraz 
Gwiazdę Polarną, Jowisza, Saturna, inne planety; obejrzeć 
Jowisza, Księżyc przez lornetkę; odszukać gwiazdozbiory 
odpowiadające  znakom Zodiaku; wykonać szkice, rysunki, 
notatki.  

Dzięki aplikacji „SkyView Free” zaobserwowaliśmy 
planety: Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, liczne 
gwiazdozbiory, satelity, Księżyc, Gwiazdę Polarną. Celem 
zajęć było  rozbudzenie i systematyczne pogłębianie 
wiedzy z zakresu astronomii. Obserwacje jesiennego 
nieba w terenie mogą rozbudzić też nowe hobby 
u młodych ludzi.   

Agnieszka Sędek, 
nauczycielka fizyki w Szkole Podstawowej w Tworogu
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PRODUKCJA POD CHMURKĄ 

– I nigdy tak kartofel podany do stołu/ Nie nęcił, jak ten 
właśnie, z przyswędem i węglem/ 
Łapczywie wytrącony patykiem-pocięglem/ Z siwej, 
gorącej mąki leśnego popiołu… Zaczynamy poetycko. 
Od słów Juliana Tuwima, bo dobry poeta nawet  
w kartoflu dostrzeże inspirację. My zaś zainspirowani 
Dożynkami w Wojsce zajrzeliśmy do gospodarstwa 
Dawida i Patrycji Kaszuba, którzy o kartoflach wiedzą 
dosłownie wszystko. 

Gotowane, pieczone, smażone, w formie purée, frytek albo 
chipsów – każdy z nas ma swój ulubiony sposób 
przyrządzania ziemniaków. Nie ma wątpliwości, że kartofle 
cieszą się dużą popularnością na naszych stołach. Przez 
niektórych uważane za tuczące i kaloryczne, tak naprawdę 
posiadają wiele witamin i soli mineralnych. Jesień to 
oczywiście czas wykopków – ważny moment w rolniczym 
kalendarzu. Natomiast zapach palonych kłączy 
ziemniaków to bezdyskusyjny znak rozpoczynającej się 
jesieni. W gospodarstwie pana Dawida wykopki już się 
zakończyły. Ten rozdział pracy w polu jest już zamknięty. 
Teraz nadchodzi pora wytchnienia, ale z pewnością nie 
lenistwa. Prace w gospodarstwie nigdy się nie kończą. 
Trzeba przygotować się do następnego sezonu, przejrzeć 
maszyny do pracy i dokonać potrzebnych napraw tak, aby 
w sezonie nie zawiodły. Jest to również czas na 
przeprowadzenie niezbędnych remontów domowych, na 
które rolnicy nie mogą sobie pozwolić w czasie sezonu. 
Wiosną, zgodnie z rolniczym kalendarzem, znów wyjdą na 
pole. Robią to niezmiennie od kilku pokoleń. Tradycję 
rozpoczęli dziadkowie pana Dawida, potem interes przejął 
jego ojciec. Dziś Dawid i Patrycja Kaszuba dbają  
o gospodarstwo. Na uwagę zasługuje fakt, że cała rodzina 
mieszka wspólnie stanowiąc ewenement na skalę 
sołectwa. W domu mieszkają łącznie cztery pokolenia. Taki 
stan rzeczy posiada wiele plusów. Nie brakuje rąk do pracy 
przy żniwach i zawsze znajdzie się ktoś do opieki nad 
dziećmi. W tej rodzinie rolnictwo to nie tylko sposób na 
życie i zarobek. To wielka pasja pana Dawida. – Trzeba 
lubić to, co się robi. Tylko wtedy możliwe są dobre efekty – 
mówi gospodarz. – A on wkłada w to całe serce – dodaje 
żona. – Cały czas uczymy się rolnictwa, uczymy się 
naszego pola,  potrzeb jakie ma ziemia, którą uprawiamy. 
Nigdy nie zapominamy, że o ziemię trzeba dbać. To tak jak  
z człowiekiem. Kiedy brakuje mu witamin, choruje. Jak nie 
zasilimy ziemi, nie wyda dobrych plonów – mówią rolnicy. 
Ziemia najwyraźniej jest im wdzięczna i odpłaca się 
smacznymi i zdrowymi roślinami. Rolnicy z dużą pokorą 
podchodzą do swojej pracy. Doskonale zdają sobie sprawę 
jak wiele zależy od kaprysów pogody. 

Gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej – 
uprawą zbóż, rzepaku i wielu odmian ziemniaków. Agata, 
Denar, Lord, Vineta, Red Sonia to tylko niektóre z nich. 
Wszystkie bez wyjątku smakują wyśmienicie! Jak głosi 
wieść gminna – to najsmaczniejsze ziemniaki w okolicy, po 
które klienci gotowi są jechać nawet kilkadziesiąt 
kilometrów. 

– Klienci przyjeżdżają po ziemniaki z Gliwic, Bytomia, 
Rudy Śląskiej, a nawet zawędrowały do mieszkańca 
Warszawy – wspomina gospodarz. Rodzina preferuje 
sprzedaż bezpośrednią, o czym informuje nas baner na 
ogrodzeniu. Mimo że praca przy uprawie ziemi nie należy 
do łatwych, nikt tu nie narzeka. W tym roku gospodarze 
przeprowadzili modernizację, w ramach której został 
zakupiony nowy ciągnik, przyczepa, sadzarka do 
ziemniaków. Zakupiona sadzarka do ziemniaków zapewnia 
równe wschody ziemniaków i formułuje redliny (wałki ziemi 
ukształtowane sadzarką). Wprowadzone unowocześnienia 
obniżają koszty produkcji, wpływają także na smak 
plonów. Dzięki ich zastosowaniu rolnik nie musi się 
posiłkować sztucznymi nawozami lub może je mocno 
ograniczyć. 

A co można zrobić z ziemniaków? W tej materii specjalistą 
jest pani Elżbieta, mama rolnika. – Śląskie kluski robimy 
bez jajek. Wystarczy ugotowane ziemniaki połączyć 
z mąka ziemniaczaną i odrobiną wody z gotowania 
ziemniaków.  Kluski są przepyszne i nie rozgotowują się –
zdradza gospodyni. Pani Patrycja z kolei ma imponuje  
wiedzą o odmianach ziemniaków. – Najwięcej skrobi mają 
czerwone ziemniaki, dlatego właśnie one najlepiej nadają 
się na kluski. Charakteryzują się prawdziwie żółtym 
kolorem i wyśmienitym smakiem! Na sałatkę polecam 
ziemniaki Vineta oraz czerwone, ponieważ nie rozpadają 
się w czasie gotowanie. Colletty natomiast doskonale 
nadają się na puree ziemniaczane – wyjaśnia żona pana 
Dawida.  

NATURALNIE, ŻE SMAKUJE!  

Duże, dorodne, zdrowe, uprawiane bez nawozów, za to 
z dużą dawką pasji. Warzywa z ogrodu Piotra Zientka 
z Boruszowic robią wrażenie! O tej porze roku posesję 
ozdabiają ogromne, wielokolorowe dynie, którym nie 
straszne żadne upały.  

– Lato było bardzo gorące i dlatego trudne dla roślin, ale 
nie dla dyni! Wystarczy wysiać ją w odpowiednim miejscu,
w dobrym kompoście i czekać na zbiory – mówi pan Piotr. 

Foto. Dawid Kaszuba obok nowej sadzarki.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Jak widać na zdjęciu powyżej w Boruszowicach dynia 
czuje się wyśmienicie. Kształty, barwy, smaki – do wyboru, 
do koloru! Pan Piotr zajmuje się uprawą roślin od 30 lat. 
Robi to z nieskrywaną satysfakcją. – Kilka razy w roku jadę 
na targ do Strzybnicy, żeby się pokazać i zachęcić do 
zakupu warzyw z Boruszowic. Ludzie zawsze mnie pytają 
na czym te warzywa rosną, że są takie dorodne. 
Odpowiadam zgodnie z prawdą, że to sama natura. Nie 
używam żadnych nawozów. To stuprocentowe 
ekologiczne warzywa – zachwala. W jego ogródku przez 
cały sezon kupicie pomidory, marchewki, pietruszki, 
buraki, selery, czosnek, cebulę, koper, ogórki, winogrona  
i oczywiście dynie, które są nie tylko łatwe w uprawie, ale 
też przydatne. – Zauważyłem, że ogórki gruntowe 
szczepione na dyni są zdecydowanie bardziej odporne na 
choroby, a plony można w ten sposób zwiększyć nawet  
o 100 procent – twierdzi pan Piotr pokazując swoją 
ogórkowo-dyniową „szkółkę”. Praktykę szczepienia 
ogórków czy pomidorów na silnej podkładce (takiej jak 
dynia) powszechnie stosują plantatorzy w Holandii.  
W Polsce postępuje w ten sposób co trzeci.  Cały „zabieg” 
polega na przyłożeniu rośliny do podkładki i złączeniu ich 
silikonowym klipsem. Rośliny zrosną się po upływie  
ok. dwóch tygodni. W tym roku do ogórków gruntowych 
dołączył ogórek meksykański– gatunek, które służy jako 
ozdoba i ciekawe urozmaicenie stołu. Smakuje jak ogórek 
(choć jest bardziej kwaśny) a wygląda jak miniatura 
arbuza. – Byłem zaskoczony jak dobrze roślina sobie 
radzi, pnącza bardzo się rozrosły i dają mnóstwo owoców 
– mówi rolnik.  

Pan Piotr nie musi zabiegać o klientów. W weekendy na 
hektarowym gospodarstwie robi się tłoczno. – Klienci 
przyjeżdżają na rowerach, nieraz całe wycieczki, ustawiają 
się w kolejce i kupują! Mówią, że smaczne, że przyjadą 
znowu. To dla mnie najlepszy komplement – mówi pan 
Piotr. Chcecie spróbować? Szukajcie warzyw  
w Boruszowicach na ul. Braci Bolko 28. 

Zdjęcia  z posesji pana Piotra na stronie 

www.twg-kurier.pl 

 
 

BAWARSKIE TRADYCJE  
W TWOROGU 

W „Panu Tadeuszu” zażywanie tabaki to niemal rytuał. 
W „Strasznym Dworze” Moniuszki recepta na wszelkie 
frasunki. W Tworogu – sposób na integrację, dobrą
zabawę i manifestację partnerstwa. 8 września naszą 
gminę odwiedziła delegacja z gminy partnerskiej 
Kumhausen. Niemcy przywieźli ze sobą schnupftabak 
– tradycyjną bawarską maszynę do zażywania tabaki.  

Wizyta osiemnastoosobowej delegacji zaczęła się 
wspólnym obiadem i wycieczką do Radzionkowa do  
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku. Stamtąd udali się na zaproszenie 
burmistrza Tarnowskich Gór do Pałacu w Rybnej. 
W niedzielę, 9 września goście z Bawarii mieli okazję 
zobaczyć historyczny pochód gwarkowski i zwiedzić 
Zabytkową Kopalnię Srebra w Tarnowskich Górach. Grupę 
oprowadzali Fryderyk Zgodzaj, Bertold Kubitza i Reinhard 
Schygulla. Po południu na sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu odbyła się impreza 
integracyjna, w organizację której zaangażowała się 
Mniejszość Niemiecka z Tworoga. W programie znalazła 
się prelekcja wykładowcy akademickiego i działacza 
samorządowego związanego z Górnym Śląskiem –
dra Jerzego Gorzelika, Ilustracją do wykładu były materiały 
historyczne dot. plebiscytu na Górnym Śląsku 
udostępnione z prywatnych zbiorów przez Fryderyka 
Zgodzaja. Wykład był częścią realizowanego przez DFK 
projektu VdG „Begegnungsstattenarbeit” 2018. – Nasi 
goście wyrazili duże zainteresowanie tematem. Okazuje 
się, że ta część naszej wspólnej historii nie jest im znana.
– mówił przewodniczący DFK, Bertold Kubitza.  

Atrakcją spotkania był również wyjątkowy prezent –
wspomniana maszynka do zażywania tabaki. Wspólne 
testowanie urządzenia okazało się świetną zabawą. W ten 
sposób Ślązacy i Bawarczycy pokazali, że wzajemne 
relacje są dla nich ważne, a partnerstwo gmin będzie 
kontynuowane. – O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał 
zespół „Truwer” złożony z muzyków z Niemiec i jednego 
z Tworoga. Goście świetnie się bawili i dziękowali nam za 
miłe i dobrze zorganizowane przyjęcie w gminie Tworóg –
mówi Bertold Kubitza. 

Foto. Kiedy prace w ogrodzie ucichną, pan Piotr chce spróbować 
swoich sił w wyborach samorządowych. Będzie kandydować na 

radnego do rady gminy (Przyjazny samorząd). 

Foto. Na zdjęciu przewodniczący DFK w Tworogu, Bertold Kubitza,  
wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz burmistrz gminy Kumhausen 



8 

 

TWG

KURIER HOBBYSTA 
MACGYVER Z TWOROGA 
Pamiętacie amerykański serial „MacGyver”? Główny 
bohater charakteryzował się interdyscyplinarną wiedzą 
oraz umiejętnościami nietypowego wykorzystania 
przedmiotów codziennego użytku. Ktoś taki mieszka  
w Tworogu. To nie żart! Majstruje, wymyśla, 
udoskonala. Na własnym podwórku, wykorzystując 
stare rowery, elementy samochodów, a nawet pralek 
konstruuje riksze dla osób niepełnosprawnych. 
Poznajcie Pawła Kuśnierza. 

Urodził w 1950 r. się we Lwowie w polskiej rodzinie. Jego 
ojciec był weterynarzem a matka krawcową. Tam też 
ukończył Politechnikę Lwowska zdobywając tytuł: inżynier 
konstrukcji maszyn. W drodze repatriacji od 2000 roku na 
stałe mieszka i pracuje w Polsce. Gdy w 2010 r. zakończył 
kontrakt w Kaliningradzie w fabryce GM, gdzie pracował 
jako specjalista do spraw jakości (filia z Gliwic), postanowił 
w Tworogu otworzyć warsztat rowerowy. Z czasem zaczął 
budować riksze dla niepełnosprawnych, które cieszyły się 
dużą popularnością. Obecnie naprawą rowerów i budową 
riksz zajmuje się już tylko hobbystycznie, stanowi to 
dodatkowe źródło dochodu do niskiej emerytury. 

Pierwszą rikszę przystosowaną do przewozu osoby 
niepełnosprawnej pan Paweł zrobił pięć lat temu. – 
Otrzymałem list do ojca dziecka chorego na padaczkę,  
w którym poprosił mnie o zbudowanie roweru, by móc 
zabrać syna na wycieczkę. W tym czasie prowadziłem 
warsztat naprawiający rowery w Tworogu przy  
ul. Kochanowskiego. Po konsultacjach i uzgodnieniu 
dokładnych szczegółów z klientem przystąpiłem do pracy. 
Jako inżynier zacząłem od wykonania rysunków 
technicznych i dokładnych obliczeń. Po miesiącu pierwsza 
riksza do przewozu osoby niepełnosprawnej była gotowa. 
Pomysł na tyle się spodobał, że zaczęli zgłaszać się do 
mnie kolejni rodzice z prośbą, żebym zrobił dla ich dziecka 
podobną rikszę – wspomina pan Paweł. 

 
 

Foto. Paweł Kuśnierz z najnowszą rikszą dla osób niepełnosprawnych.  

 

Riksze skonstruowane przez pana Pawła w dużej części 
składają się z materiałów pochodzących z recyklingu. Są 
to m.in. ramy używanych rowerów czy fotele 
samochodowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, 
zmyśle konstruktorskim, pomysłowości, wiedzy technicznej 
oraz znajomości potrzeb osób niepełnosprawnych buduje 
wygodne i estetyczne riksze. Każdy pojazd jest jedyny 
i niepowtarzalny – pan Paweł zawsze stara się zastosować 
jakieś nowe rozwiązania, czy to np. przekładnię lub 
napinacz własnej konstrukcji, innym razem jest to lżejsza 
obudowa. Riksze przeznaczone są zarówno dla osób 
dorosłych, jak i dzieci. Praca nad jedną rikszą zajmuje cały 
miesiąc i w całości robiona jest ręcznie z uwzględnieniem 
preferencji zamawiającego. Cała sztuka polega na tym, że 
każdy pojazd dostosowany jest do niepełnosprawności 
konkretnego człowieka. W ofercie dostępne są riksze 
z fotelem umieszczonym z przodu lub z tyłu kierowcy, na 
swoim koncie pan Paweł ma już ponad 20 takich 
pojazdów.  

Pan Paweł ma głowę pełną pomysłów i marzeń, chciałby 
między innymi zbudować riksze, którymi turyści 
i mieszkańcy mogliby się poruszać po parku w Brynku, 
ciesząc się pięknymi widokami. Następny pomysł to 
wyposażyć w riksze pracowników Poczty Polskiej. Jednak 
do realizacji tych planów potrzebuje pomocy, bo jak sam 
przyznaje jest dobrym konstruktorem, ale nie ekonomistą. 

Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy  
z panem Pawłem Kuśnierzem mogą  

kontaktować się pod nr tel. 797 285 803. 

EMERYCI W TRASIE 

W sierpniu członkowie Koła Emerytów i Rencistów byli na
dwudniowej wycieczce w Poznaniu i Gnieźnie. Zobaczyli 
poznański rynek i zamek królewski. Stamtąd udali się do 
Ostrowa Tumskiego. Na tej jedynej pozostałej w Poznaniu 
wyspie na Warcie zobaczyli zabytki sakralne, które 
nawiązują do czasów świetności tej części Poznania.
Poznański Ostrów Tumski i Gniezno to dwa główne 
ośrodki władzy świeckiej i kościelnej w państwie Polan. 
Kolejnym punktem wycieczki były Pola Lednickie – miejsce 
pielgrzymkowe, przez które prowadzi szlak pątniczy 
„Droga św. Jakuba”. Drugiego dnia emeryci zwiedzili 
Gniezno. Zobaczyli m.in. gnieźnieńską katedrę wraz 
z barokową konfesją składającą się z relikwiarza 
św. Wojciecha.  
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KURIER KULTURALNIE 
O SZKLANYCH DOMACH  
I NIE TYLKO… 

Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania prócz 
głównego celu, jakim jest promocja czytelnictwa, stała 
się formą uczczenia rocznicy 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Para Prezydencka tym 
razem zaproponowała „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego. Do wspólnej lektury tekstów ważnych 
dla literatury i historii Polski przyłączyły się placówki 
oświatowe z terenu gminy Tworóg.  

25 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach usłyszeliśmy czytających uczniów, ich 
rodziców i dyrektor szkoły, Annę Rogalę-Goj. Szkoła po 
raz pierwszy przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji. – 
„Przedwiośnie” to trudna książka, ale niezwykle ważna. 
Cieszę się, że zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z tak 
dużym zaangażowaniem włączyli się w przygotowania – 
mówiła Anna Rogala-Goj, która wspólnie z uczniami 
odczytała pierwszy fragment. Osoby czytające wystąpiły  
w strojach nawiązujących do lat 20 minionego wieku  
w otoczeniu przedmiotów z epoki i portretu pisarza 
autorstwa 12-letniej Zuzanny Kandzi. Portret powstał na 
zajęciach plastycznych „Zabawa w artystę” w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu. Spotkaniu przewodził cytat  
z „Przedwiośnia”: Każdy ma swoje miejsce w dzieciństwie. 
To jest ojczyzna duszy. Spotkanie zakończyło 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mój dom 
przyszłości” nawiązujący do słynnych z „Przedwiośnia” 
szklanych domów. 

– 1,2,3. Naukę liczenia zaczynamy od pierwszych cyfr. Te 
trzy cyfry układają się w pewną całość. 123 lata – tyle 
trwało dążenie Polaków do odzyskania niepodległości. Co 
z nią zrobić? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? 
O tym mówi „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego  –
mówiła na wstępie dyrektor szkoły, Małgorzata Ziaja.  

Zdjęcia z uroczystości na www.twg-kurier.pl  

CZAS DZIAŁAĆ I KROPKA! 

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest na 
całym świecie 15 września, jako święto kreatywności, 
talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. 
Zapoczątkowała go książka Petera H. Reynoldsa pt. 
,,The Dot” (Kropka). Przesłaniem tego dnia jest 
wzbudzenie u dzieci pomysłowości oraz odwagi do 
tworzenia i działania. Obchody tego nietypowego 
święta miały miejsce również w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Boruszowicach. 

W przygotowanie Święta Kropki zaangażowali się 
wszyscy. 14 września w piątek w Boruszowicach zarówno  
szkoła, jak i przedszkole  zamieniły się w kropkowy świat. 
Kropki królowały wszędzie, zdobiły ubrania dzieci oraz ich 
twarze. Przedszkolaki tworzyły kropkowe obrazki, które 
zamieniały się w małe arcydzieła. Uczniowie młodszych 
klas szkoły podstawowej wzięli udział w wyścigu po kropki, 
który miał miejsce na boisku szkolnym.  
 

„Marzenia o niepodległej” – to hasło przewodziło 
Narodowemu Czytaniu w oddziałach gimnazjalnych  
w Brynku. 27 września nauczyciele, zaproszeni goście  
i uczniowie Szkoły Podstawowej w Tworogu czytali 
fragmenty „Przedwiośnia”, które poprzedzono 
prezentacją ukazującą dążenie Polski do niepodległości. 

Foto. „Przedwiośnie” to ostatnia powieść Stefana Żeromskiego, 
opublikowana w 1924 roku. Można ją określić mianem podsumowania 
pierwszych lat niepodległości Polski. Pełna entuzjazmu, nadziei i chęci 
działania, ale także wskazań na błędy i decyzje, które dziś odczytujemy 

jako budulec II Rzeczpospolitej. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

„ALEX SCHOOL OF ENGLISH”  
– LEKCJE ANGIELSKIEGO DLA KAŻDEGO! 

Jak skutecznie, ale nie nudno uczyć języka obcego? 
Zgodnie z obietnicą kontynuujemy temat. Aleksandra 
Gansiniec z „Alex School of English” – szkoły 
językowej z Tworoga tym razem podpowiada jak uczyć 
najmłodsze dzieci.  

Znajomość języka obcego to jedna z obowiązkowych 
umiejętności. Czy na wprowadzenie nowego języka 
może być za wcześnie?  
Aleksandra Gansiniec: Uważam, że nie. Im młodsze 
dziecko, tym łatwiej przyswoi sobie kolejny język, pod 
warunkiem, że ma z nim regularny kontakt. Pierwszy rok 
życia to okres bardzo intensywnego rozwoju, dzieci 
spontanicznie uczą się reagować na dźwięki. Dziecko, 
które osłuchuje się z językiem będzie miało w przyszłości
lepszą wymowę, a kiedy dorośnie mniej problemów 
z gramatyką. Odpowiednim momentem do rozpoczęcia 
nauki w formie zorganizowanej jest 3 rok życia. Ale 
osobiście uważam, że wprowadzanie języka obcego 
można rozpocząć znacznie wcześniej.  

W takim razie w jakiej formie to robić?  
AG: Dzieci mieszkające zagranicą, które na co dzień 
funkcjonują w dwujęzycznym środowisku mają idealne 
warunki do spontanicznej nauki. Namiastkę takiej sytuacji 
można stworzyć w domu, umożliwiając maluchom 
słuchanie bajek czy piosenek. Dzieci nie  wiedzą wówczas, 
że się uczą. Obserwowałam to u swoich pociech. 
Od początku otoczone były językiem angielskim. Sama 
przygotowując się do lekcji ciągle słuchałam nagrań, 
uczyłam się piosenek i w trakcie zabawy ćwiczyłam na 
nich różne techniki nauczania. Szybko zauważyłam, że 
dziewczynki wybierały z angielskiego to, co było dla nich 
łatwiejsze. Po co mówić np. „czerwony”, skoro „red” to 
takie proste słówko! Ale to jest naturalne. W pewnym 
momencie dzieci zaczynają sobie języki „szufladkować”.
Dorośli najczęściej nie potrafią zrozumieć tego 
mechanizmu. Pytają swoje dzieci czego się dzisiaj 
nauczyły na angielskim i słyszą typową odpowiedź: 
niczego. To oczywiście nieprawda. Zanim więc zwątpimy 
w umiejętności naszych dzieci i kompetencje lektora, warto 
wziąć udział w zajęciach otwartych. Dziecko, które uczy się 
równocześnie języka obcego może być opóźnione o krok 
w umiejętności posługiwania się językiem ojczystym 
w porównaniu do rówieśników, ale jego mózg pracuje 
bardzo intensywnie i zaprocentuje to w późniejszym 
okresie. Badania dowodzą, że dzieci dwu/trzyjęzyczne 
mają wyższy poziom inteligencji. Tak więc nauka języka, 
tak jak i gry na instrumencie rozwija doskonale sprawność 
mózgu. 

Zajęcia grupowe czy indywidualne korepetycje – która 
opcja jest lepsza?  
Jeśli chodzi o dzieci czy młodzież, to zdecydowanie 
grupowe (4-8 osób). Dlaczego? Dzieci najchętniej 
i najszybciej uczą się w swoim naturalnym środowisku, 
wśród rówieśników. Uwielbiają element rywalizacji, 
ekscytacji, zwariowanej zabawy i przygody. Nauka języka 
nie polega już na nudnym wklepywaniu czytanek na 
pamięć, ale na żywej, nieustannej komunikacji.  

W 1947 r. wstąpił do Małego Seminarium Duchownego 
Księży Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Lublińcu, 
w którym pozostał do 1950 r. Po ukończeniu Seminarium 
rozpoczął nowicjat w Markowicach, po którym wstąpił do 
seminarium oblackiego w Obrze. W 1954 r. złożył profesję 
wieczystą w zgromadzeniu Oblatów Maryi Niepokalanej,  
a po trzech miesiącach otrzymał dwa ostatnie niższe 
święcenia. W 1955 r. o. Metody poprosił o zwolnienie  
z ślubów zakonnych. Przez 12 lat pracował jako katecheta. 
Po tej przerwie podjął decyzję o wstąpieniu do Zakonu 
Braci Mniejszych. Stało się to 7 lipca 1968 r. w kościele 
św. Franciszka w Borkach Wielkich. 6 września 1970 r.  
w tym samym miejscu złożył profesję uroczystą, a kilka 
miesięcy później w Kłodzku otrzymał święcenia 
prezbiteratu. 

Przez 5 lat pełnił funkcję wikariusza parafialnego  
w klasztorze w Gliwicach, skąd został przeniesiony do 
Borek Wielkich, gdzie spędził 27 lat. Równolegle pełnił 
urząd jednego z definitorów prowincjalnych. Od 2003 r. 
przebywał w klasztorze mniszek Klarysek od wieczystej 
Adoracji pełniąc obowiązki kapelana sióstr. Po trzech 
latach przeprowadził się do miejscowego klasztoru braci 
mniejszych. Od 2007 r. mieszkał w klasztorze  
w Raciborzu, gdzie duszpasterzował jako jubilat. Ojciec 
Metody Reinhold Grzesiek zmarł w wielu 89 lat. 49 lat 
spędził w zakonie. Ceremonie pogrzebowe odbyły się  
4. lipca w kościele pw. św. Paschalisa w Raciborzu. 

(źródło: www.dominik.w-w.pl) 

 

Klasy starsze wykorzystały kropkę podczas pisania 
tekstów na lekcjach i mówiły o jej przesłaniu. Kropka była 
obecna na wszystkich lekcjach, nawet na zajęciach 
wychowania fizycznego i w szkolnej świetlicy. Podczas 
lekcji języka niemieckiego uczniowie tworzyli chmury 
językowe w kształcie kropki, a na godzinach 
wychowawczych obejrzeli film pt. „The Dot”. Wszystkie 
klasy wykonały prace plastyczne, których motywem 
przewodnim była kropka. Pięknie wyeksponowane stały się 
ozdobą korytarza. Tutaj także powstało Drzewo 
Uczniowskich Talentów z kropkami nazywającymi talenty 
zamiast liści. Było kreatywnie, kolorowo, radośnie, ale 
także refleksyjnie. To radosne świętowanie zmusiło 
uczniów do zastanowienia się nad własnymi 
możliwościami, nad tym, że warto urzeczywistniać 
marzenia, a nade wszystko sięgać po niemożliwe, bo tylko 
w taki sposób żyje się prawdziwie i pięknie. Kropki dla 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach stały się symbolem wyobraźni, działania 
i zmiany. Ten dzień zorganizowali po raz pierwszy, ale jak 
zapewniają, z pewnością nie ostatni. 

WSPOMINAMY OJCA METODEGO 

 
30 czerwca tego roku zmarł 
pochodzący z naszej gminy  
o. Metody Reinhold Grzesiek 
(1932–2018).  Ojciec Metody 
urodził się 12 maja 1932 roku 
w Kotach. 
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

ODKRYWAMY TAJEMNICE 
TARNOWSKICH GÓR 

18 września klasy V SP w Tworogu udały się wraz 
z opiekunami na wycieczkę przedmiotową do Tarnowskich 
Gór, w ramach zajęć z edukacji regionalnej. Ważnym 
punktem programu było zwiedzenie Muzeum 
Tarnogórskiego na piętrze Domu Sedlaczka. Ekspozycja 
pozwoliła uczestnikom zapoznać się z dziejami ziemi 
tarnogórskiej, począwszy od czasów najdawniejszych. 

Oprócz muzeum uczestnicy oglądali kilka ważnych 
obiektów Tarnowskich (ratusz tarnogórski, domy 
podcieniowe w zach. części Rynku, Dom Sedlaczka, 
kościół ewangelicki, stara studnia, dom Cochlera, dom 
Szymkowicza i inne) i zapoznali się z działalnością 
Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które 
uratowało wiele ważnych zabytków tarnogórskich, 
a obecnie doprowadziło do wpisania kopalni zabytkowej na 
listę Światowego Dziedzictwa Kultury Ludzkości UNESCO. 
Zapoznaliśmy się także z wielokulturowością 
i różnorodnością religijną dawnych Tarnowskich Gór, 
oglądając miejsca związane z religią protestancką 
i poznając jej wybitnych przedstawicieli, Żydami 
tarnogórskimi, religią katolicką. Złożyliśmy wizytę 
w kościele św. Piotra i Pawła, oglądając tam wybitne dzieła 
sztuki i kultury (obraz Bouterwecka, witraże, dzieła 
Wernera Lubosa, płyta Ulricha Pogrela i Magdaleny 
Janiczkówny – najstarszy w Polsce pomnik nagrobny 
z polskim napisem). Uczestnicy przy tablicach 
umieszczonych na ścianie kościoła zapoznali się z bardzo 
aktualną tematyką: powstaniami śląskimi, szczególnie 
ważnym rozdziałem śląskiej historii w kontekście 100-lecia 
odzyskania niepodległości i naszą szkołą, noszącą imię 
Powstańców Śląskich. Obejrzeliśmy Dzwonnicę Gwarków, 
zapoznaliśmy się z sylwetką Walentego Roździeńskiego 
i fragmentami jego dzieła o początkach Tarnowskich Gór, 
a także z postaciami założycieli miasta – Janem II Dobrym 
i księciem Jerzym Ansbach. 

Jeśli towarzyszą temu pozytywne emocje, to nauka będzie 
o wiele bardziej efektywna. Zawsze powtarzam moim 
uczniom, że język ma być tylko środkiem-narzędziem  
w zdobywaniu świata. Dlatego powinni tę umiejętność 
doskonalić, ćwicząc z różnymi osobami, a nie przed 
lustrem. Największe postępy w przyswajaniu wiedzy 
obserwuję w grupach, które są ze sobą zżyte, bo osoby się 
wzajemnie mobilizują. Spotkania 2 razy w tygodniu to 
absolutne minimum. Uważam, że korepetycje są dobre dla 
„indywidualistów”, którzy np. chcą nadrobić luki w swojej 
wiedzy, albo wymagają specyficznego jej zakresu, ale nie 
na dłuższą metę. Takie zajęcia sprawdzają się lepiej  
u starszej młodzieży czy dorosłych niż u dzieci. 

Więcej o lekcjach w „Alex School of English” pod  
nr tel. 531 973 126 oraz na profilu szkoły na FB. 

NOWOŚCI W BIBLIOTECE 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu z radością 
informuje, że otrzymała po raz kolejny dotację  
z Programu Wieloletniego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020.  

Celem Programu jest poprawa stanu czytelnictwa  
w naszym kraju poprzez wzmocnienie roli bibliotek. 
Program składa się z 3 priorytetów. Operatorem Priorytetu 
1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
jest Biblioteka Narodowa. Wysokość dotacji to kwota 6 250 
zł. Zapraszamy stałych czytelników i przyszłych 
czytelników – tych małych i dużych – do odwiedzenia 
naszych placówek (w Tworogu, Wojsce i Boruszowicach)  
i skorzystania z zakupionych nowości. Gwarantujemy,  
że każdy znajdzie coś dla siebie. W celu zapoznania się  
z naszą ofertą zapraszamy do wejścia na stronę 
www.gok-tworog.pl. W zakładce „Biblioteka” znajdziecie 
odnośnik „katalog”. Po wejściu w katalog, po lewej stronie 
ekranu zobaczycie zakładkę „Nowości”.  

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO 

5 i 6 września członkowie zespołów: „Kamratki”  
i „Tworożanie” (uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Tworogu) brali udział w warsztatach artystycznych 
organizowanych w ramach III Międzynarodowego 
Festiwalu Folklorystycznego w Koszęcinie. Gospodarzem 
Festiwalu był Zespół Pieśni  i Tańca „Śląsk”, który do 
swojej siedziby zaprosił po raz kolejny amatorskie zespoły 
folklorystyczne z różnych stron świata: Gruzji, Meksyku, 
Chorwacji, Macedonii, Republiki Południowej Afryki  
i Panamy. W środę warsztaty prowadzone były przez 
zespół z RPA, a w czwartek artyści z Panamy uczyli 
uczestników Festiwalu układów choreograficznych  
i tańców typowych dla swojej kultury i regionu. Możliwość 
uczestnictwa w tych zajęciach była ogromnym 
wyróżnieniem dla naszych uczniów. Dzieci poznawały 
elementy folkloru i kultury tak bardzo odmiennej od polskiej 
tradycji muzycznej i tanecznej. Warsztaty okazały się 
cennym doświadczeniem, a ciekawe pomysły zostaną 
wykorzystane na zajęciach tańca i śpiewu.  

Beata Janiga 

Była także inna atrakcja, mniej związana z historią: pyszne 
lody w lodziarni na Rynku.  

                  Józef Ziaja, nauczyciel edukacji regionalnej
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KURIER NA BIEŻĄCO 
MINISTER Z WIZYTĄ W BRYNKU 

Ponad 300 tys. zł na remont ul. Wiejskiej w Brynku – 
tyle otrzyma gmina Tworóg w ramach dotacji  
z jednorocznego programu rządowego na remonty  
i budowę dróg lokalnych. O zapotrzebowaniu na tego 
typu inwestycje i gotowości rządu do ich wspierania 
mówił 21 września minister inwestycji i rozwoju Jerzy 
Kwieciński, który odwiedził Brynek.  

O fundusze na remont dziurawego odcinka w Brynku 
gmina starała się od dawna. W lipcu podjęto kolejną próbę 
zdobycia środków zewnętrznych z jednorocznego 
programu rządowego na remonty i budowę dróg lokalnych. 
W przypadku odrzucenia wniosku, gmina była 
przygotowana na podjęcie realizacji inwestycji z budżetu 
własnego. Niespodziewanie przyznano jednak dotację. – 
To dla nas bardzo dobra wiadomość. Stan drogi wymaga 
interwencji, a każde dodatkowe pieniądze to realne 
wsparcie dla gminy – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

21 września gminę Tworóg odwiedził minister inwestycji  
i rozwoju Jerzy Kwieciński. Zatrzymał się w Brynku, gdzie 
zwrócił uwagę na przydrożny znak informujący  
o uszkodzonej nawierzchni. – To symbol potrzeb naszego 
kraju – mówił wskazując na znak. – Można zapytać, czy 
program wsparcie dla lokalnej infrastruktury drogowej jest 
potrzebny? Czy nie wystarczy budować główne szlaki 
komunikacyjne? Nie. Nie wystarczy. Drogi lokalne są 
potrzebne dla mieszkańców, są potrzebne dla rozwoju – 
stwierdził minister.   

 

BIUROKRACJA NAD 
ROZSĄDKIEM 

Jedni nazywają je śmieciami, inni odpadami. 
Bez względu na nazwę – są problemem, 
z którym mieszkańcy Brynka borykają się od dawna. 
Przypomnijmy, starostwo powiatowe w Tarnowskich 
Górach dwukrotnie wydało decyzję zezwalającą na 
składowanie odpadów na terenie po byłych zakładach 
drobiarskich w Brynku przy ul. Zakładowej (w 2015 r. 
i 2017 r.). Choć o usunięcie odpadów mieszkańcy 
sołectwa walczą już długie miesiące, temat pozostaje 
otwarty.  

12 września w Brynku odbyło się zebranie wiejskie, na 
którym podjęto rozmowę na temat śmieci. Wzięli w nim 
udział: sołtys Brynka Iwona Pryk, wójt gminy Eugeniusz 
Gwóźdź, przedstawicielka Wydziału Ochrony Środowiska 
starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach Irena Gatys 
oraz zainteresowani mieszkańcy wsi. Po długiej i pełnej 
emocji dyskusji nie udało się wypracować konsensusu. 
Mieszkańcy sołectwa zarzucają urzędnikom brak dobrej 
woli, zasłanianie się zawiłymi przepisami i tłumaczenie się 
nieżyciowymi procedurami. Starostwo natomiast broni 
swojej decyzji jak niepodległości uparcie twierdząc, że 
wydano ją zgodnie z prawem. Gmina, choć ma 
ograniczone pole manewru, nie pozostaje bierna. Wydano 
nakaz usunięcia odpadów, które leżą poza działką objętą 
pozwoleniem. Przeprowadzono także wizję lokalną. Sołtys 
Brynka twierdzi jednak, że nawet właściciel nie wie co 
znajduje się w beczkach. Czy są to substancje toksyczne? 
Czy mogą przedostać do gruntów? Czy sołectwu grozi 
pożar składowiska? Nie uzyskano odpowiedzi również na 
te pytania. W związku z powyższym pani sołtys z pomocą 
Ireneusza Maleńskiego zebrała ok. 100 podpisów pod 
pismem do Ministerstwa Środowiska. Gmina złożyła 
zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa. Zdaniem wójta, problemu można było 
uniknąć, gdyby starostwo przed wydaniem decyzji 
powiadomiło władze gminy o planowanych krokach. – Na 
pewno nie byłoby zgody na takie działania – mówi 
Eugeniusz Gwóźdź. Batalia trwa i możemy być pewni, że 
ciąg dalszy nastąpi…  

Podczas wizyty w Brynku ministrowi towarzyszył  
wojewoda śląski Jarosław Wieczorek,  posłanka na sejm 
Barbara Dziuk, wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź 
oraz samorządowcy z Tarnowskich Gór.  

Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Wartość 
inwestycji to 595 tys. zł. Dofinansowanie w ramach 
„Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej” wynosi 307 tys. zł. Droga zostanie 
wykonana jeszcze w tym roku.  

 

 

CZYSTE POWIETRZE 

10 października o godz. 18 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu  

odbędzie się spotkanie z mieszkańcami gminy 
dotyczące rządowego programu  

„Czyste Powietrze”.  
Program dotyczy finansowania wymiany źródeł ciepła 

starej generacji oraz dofinansowania na 
termoizolację budynków jednorodzinnych. 

Zapraszamy! 
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pozyskać nowych klientów. Partnerzy projektu otrzymają 
do wykorzystania materiały promocyjne, naklejki oraz 
ulotki, a informacja o specjalnej ofercie zamieszczona 
zostanie na stronie internetowej projektu 
seniorzy.slaskie.pl (w zakładce „Oferta dla seniora”). 

Wszystkie osoby zainteresowane  przystąpieniem do 
projektu w charakterze partnera  Śląskie dla Seniora –
Śląska Karta Seniora mogą tego dokonać poprzez 
wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz 
należy następnie przesłać w wersji elektronicznej na 
adres oszewczyk@rops-katowice.pl lub drogą 
pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 
40-142 Katowice. Więcej informacji pod nr tel.  32 730 
68 96.(Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Województwa Śląskiego). 

UCIĄŻLIWE DECYBELE 

Dokuczliwy hałas od kilku lat towarzyszy 
mieszkańcom ul. Składowej w Tworogu. Wszystko za 
sprawą ciężarówek należących do firmy z Tarnowskich 
Gór zajmującej się skupem złomu. Ciężarówki 
codziennie przewożą materiały metalowe z bocznicy 
na stacji kolejowej, która znajduje się naprzeciwko ich 
domów. 

– Każdego dnia od wczesnych godzin porannych słyszymy 
hałasy. Tu się nie da żyć! Okien nie da się otworzyć, 
a o zrobieniu grilla na podwórku nawet nie wspominam. Ja 
już nie wiem, gdzie się mam odwoływać? Od dwóch lat 
słyszę, że się stąd wyniosą, ale końca nie widać – skarży 
się mieszkaniec Składowej (dane do wiad. red.). Właściciel 
firmy, Przemysław Oleś, w rozmowie z nami informuje, że 
zdaje sobie sprawę z uciążliwości, z jakimi borykają się 
mieszkańcy, dlatego od kilku lat starał się o wybudowanie 
bocznicy w Tarnowskich Górach. – Ze względów 
logistycznych i ekonomicznych jest to również dla mnie 
korzystniejsze – mówi. – Problemy mieszkańców ulicy 
Składowej niebawem powinny dobiec końca, ponieważ od 
początku roku bocznica w Tarnowskich Górach jest już 
gotowa. Na chwilę obecną załatwiane są formalności 
związane z odebraniem inwestycji – wyjaśnia. W sprawę 
zaangażowali się wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz radny Piotr 
Wróbel, którzy cały czas brali udział w mediacjach. –
Miejmy nadzieję, że już niedługo akustyczne problemy 
mieszkańców się skończą – mówi. Zgodnie 
z przekazanymi nam informacjami bocznica w Tworogu 
ma być zwolniona jeszcze w październiku. 

„WOLNOĆ, TOMKU, W SWOIM 
DOMKU”?  
NIE W TYM WYPADKU…  

To, że spalanie śmieci w domowych piecach przekłada 
się na jakość powietrza, którym oddychamy nie 
podlega wątpliwości. Tak więc to, co wkładamy do 
domowego pieca nie jest już naszą prywatną sprawą, 
lecz ma znaczący wpływ na nasze najbliższe 
otoczenie. Osoby, do których jeszcze to nie dotarło 
informujemy – spalanie śmieci  jest  wykroczeniem, za 
które grozi grzywna do 20 zł  do 5 tys. zł oraz do 30 dni 
pozbawienia wolności (art. 71 ustawy o odpadach).  

Radna z Kotów, Zofia Rozbicka otrzymała od mieszkańców 
wsi wiele sygnałów o problemie palenia śmieciami 
zarówno latem, jak i w sezonie grzewczym. Zwraca uwagę, 
że wiele osób czuje się bezkarnie, a programy edukacyjne 
i napominanie nie przynoszą oczekiwanych efektów. Temat 
palenia śmieci wraca co roku jak bumerang, niestety nie 
tylko w Kotach. Ludzie w dalszym ciągu nie zdają sobie 
sprawy, że spalanie odpadów w domowych kotłowniach 
stwarza zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Najgorsze 
skutki przynosi spalanie tworzyw sztucznych, 
impregnowanego i lakierowanego drewna, torebek 
foliowych, gumy, starych ubrań i butów oraz zużytych 
pampersów. W wyniku spalania tego typu śmieci, do 
atmosfery emitowane są rakotwórcze substancje, których 
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po 
kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób 
nowotworowych. 

Co możesz zrobić, gdy podejrzewasz któregoś  
z sąsiadów o spalanie odpadów? 
Najprościej jest osobiście zwrócić uwagę i poprosić  
o zaprzestanie trującego procederu. Jeżeli jednak 
jesteśmy skrępowani uwarunkowaniami wynikającymi  
z bliskiego sąsiedztwa, możemy wysłać sąsiadowi 
anonimowy list apelując do jego zdrowego rozsądku. 
Można także złożyć zawiadomienie o podejrzeniu 
popełnienia wykroczenia w urzędzie gminy lub na policję.   

ŚLĄSKA KARTA SENIORA 

Gmina Tworóg zachęca do włączenia się w akcję „Śląskie 
dla Seniora”. Celem projektu jest zapewnienie 
dodatkowego wsparcia i wzbogacenia życia osób, które 
ukończyły 60 rok życia. W ramach projektu seniorzy mogą 
korzystać ze specjalnych zniżek m.in. na komunikację 
miejską, do restauracji, uzdrowisk, siłowni, kina czy na 
baseny. Dokumentem umożliwiającym skorzystanie z ulgi 
będzie dowód osobisty, który potwierdzi wiek – 60 lat lub 
więcej. 

Udział w projekcie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem 
osobom starszym tj. w wieku 60 lat lub więcej specjalnej 
oferty, usług, uprawnień lub ulg. Instytucje jak i osoby 
prywatne prowadzące działalność  gospodarczą, które 
przystąpią do projektu uzyskują wyjątkową szansę, aby 
podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na 
inicjatywy społeczne i przyjaznego osobom starszym  oraz   
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WIDOCZNE POSTĘPY 

Od 16 kwietnia toczy się rozbudowa placówki SP ZOZ 
Tworóg. Dobudowaną część Ośrodka Zdrowia można 
już podziwiać. Są ściany, dach, okna oraz elewacja 
zewnętrzna na całej powierzchni budynku. 
Zakończenie budowy jest przewidywane do końca 
listopada.  

Inwestycja była potrzebna od dawna. Zabiegał o nią już 
były  kierownik, Andrzej Elwart. Wójt gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź uważał rozbudowę za priorytet. Gmina wsparła 
rozbudowę w 2018 r. przekazując na ten cel 100 tys. zł. 
Rozbudowa finansowana jest ze środków własnych. Po 
przetargu prawniczym kancelaria prawna z Chorzowa 
wyłoniła firmę budowlaną z Rusinowic. – Firma buduje 
rzetelnie i zgodnie z planem – komentuje dyrektor Ośrodka 
Zdrowia, Małgorzata Sobol-Kluz.  

 

W ŚWIECIE KRASNALI  
I DWORCÓW 

27 września uczniowie klas I–III ZSP w Wojsce wybrali się 
do Tarnogórskiego Centrum Kultury na interaktywny 
spektakl pt. „W tajemniczej krainie krasnali”. W trakcie 
przedstawienia działo się mnóstwo niezwykłych rzeczy. 
Nasi uczniowie czarowali, zdobywali różne sprawności 
i umiejętności, śpiewali i krzyczeli, a wszystko po to, by 
smerfy mogły wrócić do swej dawnej miniaturowej postaci. 
Niezwykle barwne przedstawienie okraszone piękną 
muzyką zostało zorganizowane przez Teatr Muzyczny 
„Duduś” z Łodzi. 

Pracy jest jeszcze sporo. – Czeka nas trudny okres. Przez 
miesiąc październik i listopad będą wykańczane wnętrza  
i wykonywane połączenie pomiędzy starą a nową częścią 
budynku. To oznacza utrudnienia techniczne i logistyczne. 
Dołożymy wszelkich starań, aby praca placówki nie została 
zakłócona. Za wszelkie niedogodności pacjentów z góry 
przepraszamy – mówi Małgorzata Sobol-Kluz.  
W pierwszym kwartale 2019 r. zostaną wyposażone 
gabinety i urządzone wnętrza, na co gmina Tworóg 
również przeznaczy dofinansowanie w kwocie 50 tys. zł.  

 

CYFROWE OKNO NA ŚWIAT 
 ― rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców  
gminy Tworóg.  

Gmina Tworóg otrzymała dofinansowanie na realizację 
projektu szkoleniowego, mającego na celu poprawę 
kompetencji cyfrowych 48 mieszkańców naszej Gminy. 
Szkolenia będą realizowane od października br.  
do maja 2019 r.  Osoby zainteresowane udziałem 
prosimy o kontakt z panią Jonecko (U.G. Tworóg) lub 
panią Moniką Kubis:, e-mail: m.kubisz@ssm.silesia.pl, 
tel. 32 441 90 22, kom. 668 82 81 76 

Szczegóły na www.twg-kurier.pl i www.tworog.pl  

Po spektaklu, uczniowie klas I – III skorzystali z okazji 
i wybrali się na spacer na dworzec kolejowy i autobusowy. 
Dla wielu dzieci było to pierwsze zetknięcie z pociągami, 
rozkładami jazdy i podziemnym przejściem, a zarazem 
nauka wielu praktycznych i niezbędnych w życiu 
umiejętności. 

SPRZĄTANIE LASU  

29 września odbyła się akcja sprzątania lasu na trasie 
Boruszowice-Pniowiec-Mikołeska. Impreza została 
zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Pomocy 
Bezdomnym Zwierzętom „Kocimiętka”, Koło Łowieckie 
Młody Leśnik, Stowarzyszenie Straży Ochrony Przyrody 
i Stowarzyszenie „Zabrze dla każdego”. Osoby biorące 
udział w akcji sprzątania w zaledwie dwie godziny zebrały
pokaźną ilość śmieci. Po zbiórce nieczystości dla 
wszystkich uczestników został przygotowany grill. – Była to 
pierwsza akcja sprzątania lasu, ale nie ostatnia, na wiosnę 
planuję kolejną –  przyznaje pomysłodawczyni sprzątania, 
Sabina Młynarska.  
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a niektórzy z nich również i na zajęciach komputerowych 
szperali w sieci wyszukując skomplikowane znaczki 
chińskie niezbędne do zakodowania swojego imienia… Kto 
wie, może wśród naszych uczniów znajdzie się kiedyś jakiś 
sinolog?  

Hanna Blacha

NOWA WIEŚ BAWI SIĘ  
W PLENERZE 

1 września zorganizowano festyn sołecki w Nowej Wsi 
Tworoskiej. To była ostatnia zabawa plenerowa w tym 
sezonie. Co tam się działo? Zobaczcie na www.twg-
kurier.pl Sołtys i rada sołecka z Nowej Wsi Tworoskiej 
składają podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli w organizacji imprezy.  

 

CZY JA MÓWIĘ PO CHIŃSKU?  

26 września w Szkole w Wojsce upłynął w iście 
chińskim nastroju. Z okazji obchodzonego  
w placówce Dnia Języków Obcych, uczniowie nauczyli 
się liczyć po… CHIŃSKU. 

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Pani Grażyna 
Nierychło – germanistka ucząca w Szkole w Wojsce  
i zarazem stypendystka Instytutu Goethego w Krakowie.  
W sierpniu bieżącego roku spędziła dwa tygodnie  
w niemieckim mieście Brema, gdzie szkoliła się, 
hospitowała zajęcia i prowadziła lekcje w niemieckich 
szkołach… Podczas wyjazdu poznała wielu germanistów  
z różnych miejsc na świecie. Jedną z nich była Zening  
z Szanghaju, która zachęcała do nauki języka chińskiego 
właśnie poprzez początkowe poznanie chińskich cyfr. 
Uczniowie za pomocą tak banalnej pomocy, jaką są 
zapałki zgłębiali więc tego dnia tajniki chińskiego pisma, 
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Foto.  
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Foto. Ośrodek Zdrowia w Tworogu jest już większy. Na jakim etapie jest 
inwestycja? O tym w dziale „na bieżąco” . 

Foto. Zespoły „Kamratki” i „Tworożanie” brały udział w warsztatach 
artystycznych w ramach III Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego 

w Koszęcinie. Było twórczo i… egzotycznie. Więcej na str. 11. 

Foto. Co to jest? Przeczytajcie o niezwykłym 
 prezencie z Bawarii na str. 7. 


