
TWG KURIER 
Poniedziałek, 13 listopada 2018 
Nr 121 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

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

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

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

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

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

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Obraz: Jolanta Warzecha 

W NUMERZE: 

Co Nadleśnictwo 
Brynek ma 
wspólnego z 
gastronomią? My już 
wiemy… (str.7) 

― 

O dotacjach i 
nagrodzie dla 
Boruszowic-Hanuska. 
- dział „Sesja” 

― 

Rolniczka na 
motorze? Czemu nie! 
W Wojsce to 
codzienność…  
Czytaj w „Hobbyście”. 

― 

Świniowice w 
telewizji! Wszystko 
przez ten pyszny 
chleb. O tym na str. 9. 
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TWG 

KURIER TABLICA 

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

POCZTÓWKA NA STO LAT – 
MOJA NIEPODLEGŁA 

Jesteśmy w gronie 23 laureatów wojewódzkiego 
konkursu „Pocztówka na sto lat – moja Niepodległa”, 
połączonego z wernisażem najciekawszych prac 
konkursowych. Uroczystość odbyła się 9 listopada  
w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. 
Nagrodzona została Agata Wolnik. Projekt sfinansowano 
w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 
lata 2017–2022. Partnerami projektu są Akademia Sztuk 
Pięknych w Katowicach i Kuratorium Oświaty  
w Katowicach. Opiekunem jest Pani Marta Kuryło-
Pawliczek. Gratulacje! 

Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja 

KSZTAŁTOWANIE 
KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

Kształtowanie kompetencji kluczowych to jeden  
z priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku 
szkolnym 2018/2019. Szkoła w Tworogu przeprowadza 
w tym zakresie diagnozę. Placówka przystąpiła do 
projektu prowadzonego przez trenerów ORKE.  
Realizacja programu ma na celu ustalenie, na 
realizację których z ośmiu podstawowych kompetencji 
edukacyjnych należy w sposób szczególny zwrócić 
uwagę.  

Małgorzata Ziaja 

GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE 

2 października w ZSP w Boruszowicach rozegrany 
został finał gminnych sztafetowych biegów 
przełajowych dziewcząt i chłopców. Reprezentacja 
dziewcząt SP Tworóg awansowała do finału powiatu 
tarnogórskiego. Nasi chłopcy zajęli II miejsce, ulegając 
ZSP Boruszowice i wyprzedzając drużynę  
z Wojski. Gratulacje dla młodych sportowców! 

Ryszard Królicki 

JARMARK W KOTACH  

2 grudnia w Kotach odbędzie się Jarmark Adwentowy. 
Rozpoczęcie o godz. 14 nieszporami w kościele 
parafialnym. W programie m.in. spotkanie ze  
św. Mikołajem i ognisko z kiełbaskami. Ponadto kawa, 
herbata, ciasta i bogaty wybór różnorodnych artykułów 
na stoiskach kiermaszowych. Zapraszamy!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

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

– Rotacje w radzie gminy, wójt zostaje 
– Pamiętamy… 
– Brawo Boruszowice! 

POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 

– Rolnik w spódnicy 
– Uhonorowana 
– Oto pierwszaki 
– Odkrywamy tajemnice świata z „Naukobusem” 
– Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 

– Gwizdy i szpagaty 
– Zdrowe, bo z lasu 
– Podglądamy leśne zwierzęta 
– O drzewach, ziemniakach i… Sznupku 
– Światowy Dzień Ziemniaka  

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.9 

– Wypieki ze Świniowic w TVS 
– „Alex School Of English” – lekcje angielskiego 
dla każdego!  
– Sympozjum Misjologiczne na cześć Ojca 
Werbisty Stefana Łysika 
– Na niemiecką nutę 
– Pani Jesień czyta dzieciom 
– Dzień Papieski 
– Wyśpiewany sukces „Kamratek”  
– Było STRASZNIE fajnie! 

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

– Dobry przykład idzie z… Kotów 
– Utrzymanie grobów 
– Ani chodnika, ani pobocza 
– Kto, ile i na co dostanie dofinansowanie? 
– Trzecia próba 
– Jesienne wycieczki 
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TWG 

KURIER SESJA 
ROTACJE W RADZIE GMINY, 
WÓJT ZOSTAJE 

Październik upłynął pod hasłem wyborów samorządowych. 
Eugeniusz Gwóźdź po raz czwarty został wójtem gminy 
Tworóg. W tegorocznych wyborach samorządowych nie 
miał kontrkandydata, a to oznacza, że zgodnie  
z obowiązującym prawem, wybory polegały na wyrażeniu 
zgody lub sprzeciwu wobec jedynego kandydata.  
W przypadku, gdy kandydat nie uzyskałby połowy głosów 
poparcia, wójta wyłoniłaby nowa rada gminy.  
21 października na Eugeniusza Gwoździa zagłosowało 
2462 wyborców, 703 osoby były przeciwne. Taki wynik 
daje 77.79% poparcia. W przypadku rady gminy mamy 
duże zmiany. Ze sceny zeszło wielu dotychczasowych 
radnych. W radzie nie zasiądzie już Henryk Chmiel, 
Grzegorz Szotek, Janusz Kaszuba i Piotr Wróbel.  
Z poprzedniej rady pozostali: Beata Czierpka-Brol, 
Kornelia Cyba, Renata Głowacka, Marian Łuczak, Kornelia 
Rabczyńska, Jan Sobania, Lucjan Sus. W radzie zasiądą  
z nimi: Danuta Elwart, Krzysztof Gerlich, Anna Grzelak, 
Piotr Jaruszowiec, Regina Mika, Marcin Potempa, Iwona 
Pryk, Adam Wandzik. Dotychczasowa rada gminy kończy 
kadencję 16 listopada.  

PAMIĘTAMY… 

Symboliczny znicz oraz wieniec złożono pod pomnikiem 
„Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, internowań, wywózek  
i prześladowań”. Jak co roku z okazji dnia Wszystkich 
Świętych wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta Łukasz Ziob, 
przewodnicząca Rady Gminy Beata Czierpka-Brol oraz 
Fryderyk Zgodzaj stanęli przed pomnikiem i w milczeniu 
oddali hołd naszym przodkom, którzy nie wrócili do swoich 
domów.   

BRAWO BORUSZOWICE! 

Sołectwo Boruszowice znalazło się w gronie laureatów 
konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego”.  
O wyróżnieniu poinformował podczas sesji rady gminy 
sołtys i radny z Boruszowic, Marian Łuczak.  

 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju śląskich wsi 
poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, 
kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie 
środowiska naturalnego. Boruszowice zgłosiły rewitalizację 
stawu wraz ze skwerem obok Szkoły Podstawowej. 
Inwestycję oceniała komisja z zewnątrz, która uznała ją za 
bardzo dobry przykład zagospodarowania przestrzeni 
publicznej. Rewitalizacja zdobyła drugie miejsce 
i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. zł  –
Wraz z z-cą wójta, Łukaszem Ziobem uznaliśmy, że warto 
się pochwalić naszym skwerem. Bardzo nas cieszy, że 
ktoś zupełnie postronny docenił inwestycję. To dla nas 
wielkie wyróżnienie i sukces – mówi Marian Łuczak (na 
zdj. w towarzystwie wójta Eugeniusza Gwoździa oraz 
zastępcy wójta Łukasza Zioba).  

Skwer powstawał etapami przez 2 lata. Był gotowy przed 
dożynkami w 2017 r., jednak, by utrzymać go w dobrym 
stanie, wymaga pielęgnacji. Głównym jego elementem jest 
staw, który z zarośniętego, cuchnącego bajora zamienił się 
w atrakcyjnie wykończony, otoczony ławkami i zarybiony 
staw. Obok znajduje się siłownia zewnętrzna 
zamontowana w 2016 r. Skwer porastają zadbane drzewka 
i krzewy. Całość tworzy coś na kształt miniparku. 
Mieszkańcy sołectwa przychodzą tu na spacer, 
podjeżdżają na rowerach i spotykają się na takich 
wydarzeniach jak zawody spławikowe dla dzieci. Sołtys 
podkreśla, że taki efekt nie byłby możliwy bez wsparcia 
gminy i sponsorów. – Wciąż jest wiele do zrobienia. 
Przygotowujemy się m.in. do zagospodarowania placu 
pomiędzy szkołą a kościołem. Powstanie tam plac zabaw 
i mała scena. Teren ma być docelowo miejscem 
organizacji imprez plenerowych tj. festynów – mówi sołtys.  

DOTACJE! 

Gmina Tworóg otrzymała pomoc finansową w formie 
dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw 
Lokalnych na realizację następujących zadań:   
 „Budowa placu zabaw w miejscowości Hanusek”;  
 „Zagospodarowanie centrum miejscowości 

Hanusek”;  
 „Zagospodarowanie centrum miejscowości 

Boruszowice”. 



5 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
ROLNIK W SPÓDNICY  

Matka trzech dorosłych synów, żona i zaradna 
gospodyni, kochająca prace w ogrodzie. Na co dzień 
zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego wraz 
z mężem Krystianem. Jednak to nie jej jedyne oblicze. 
Lidia Sołga z Wojski, która w tym roku pełniła rolę 
starościny dożynkowej, to kobieta o wielu pasjach,  
z których najwięcej radości sprawia jej przejażdżka 
motocyklem. 

– 1 kwietnia w 1989 roku wzięliśmy ślub cywilny w Toruniu, 
skąd pochodzę. A pod koniec kwietnia tego samego roku 
odbył się nasz ślub kościelny już w kościele parafialnym  
w Wojsce. W rodzinnym Toruniu moi rodzice również 
prowadzili gospodarstwo, w którym pomagałam równolegle 
pracując w fabryce dziewiarskiej Elana – opowiada pani 
Lidia. Mimo możliwości pozostania z mężem w Toruniu, 
małżeństwo zdecydowało się osiedlić na Śląsku. 
Zamieszkali w gospodarstwie rodziców pana Krystiana i od 
28 lat wspólnie zajmują się uprawą zbóż i hodowlą bydła. 
Pani Lidia z dużym sentymentem wspomina rodziców 
męża, podkreślając że zawsze mogła na nich liczyć. Gdy 
urodził się pierwszy syn Rafał, a później Tobiasz, teściowa 
pomagała przy ich wychowaniu i zawsze służyła swoją 
pomocą. Teraz dorośli już synowie, mimo iż pracują 
zawodowo, starają się pomagać rodzicom przy pracy  
w gospodarstwie. Najwięcej pomaga syn Tobiasz, który 
gruberuje, orze pola i sieje razem z ojcem. Najmłodszy syn 
Artur ma 17 lat i uczy się w szkole rolniczej w Nakle 
Śląskim na kierunku technik mechanik maszyn rolniczych  
i agrotroniki. Od ojca otrzymał 2 hektary pola w ramach 
„zachęty”, na których uprawia jęczmień i samodzielnie 
przyucza się do pracy rolnika, radząc sobie całkiem 
dobrze. 

Gospodarstwo państwa Sołga to pola własne oraz część 
dzierżawionych, na których uprawiają rzepak i zboża. Do 
tego dochodzą jeszcze łąki w dzierżawie, z których 
zbierane jest siano dla zwierząt. Praca w gospodarstwie 
bardzo pochłania panią Lidię. Najwięcej pracy jest ze 
zwierzętami, które ciągle wymagają doglądania. Na 
samym początku zwierząt w gospodarstwie było więcej, 
obecnie hodowla byków na opas i świń została mocno 
zredukowana. Po pracy pani Lidia lubi oddawać się swoim 
pasjom. Aranżuje otoczenie wokół gospodarstwa. Każdy 
zakątek gospodarstwa naznaczony jest pracą jej rąk. 

Jednak jest coś, co pochłania Panią Lidię bardzie niż 
tworzenie ogrodów. To jej motocykl. Chopper suzuki, 
wymarzony prezent od męża na 40 urodziny. 
O chromowanych detalach, silniku i innych elementach 
konstrukcji może mówić bez końca. Choć czas nie pozwala 
na długie wojaże i grzebanie w garażu, pani Lidia korzysta 
z każdej chwili na przejażdżki po okolicy. Kiedy może 
posłuchać dźwięków pracującego silnika podczas jazdy, 
czuje się szczęśliwa. – Motoryzacja fascynuje mnie od 
dawna. Na początku jeździłam z ojcem, a później  mężem 
na jego „jawie 350” – wspomina. Jak sama przyznaje, nie 
szaleje na dwóch kółkach, lubi spokojną jazdę 
w pojedynkę. Z uśmiechem przyznaje że sąsiedzi na jej 
widok zawsze mówią: – O! Jedzie szeryf przez wieś. 

UHONOROWANA  

Iwona Pryk, odkąd jest sołtysem Brynka, kultywuje tradycję 
odwiedzania z życzeniami urodzinowymi mieszkańców 
sołectwa, którzy ukończyli 90. rok życia. Uważa, że taka 
forma uhonorowania jubilata jest nie tylko miłym gestem, 
ale również wyrazem szacunku. – 15 października miałam 
zaszczyt gościć wraz z członkiem rady sołeckiej, 
Krzysztofem Gerlichem, u solenizantki – Marii Dyner. Pani 
Maria jest w Brynku bardzo znaną osobą, ponieważ była 
długoletnim pedagogiem w Technikum Leśnym wraz ze
swoim niedawno zmarłym mężem Zbigniewem Dynerem –
mówi Sołtys Brynka, Iwona Pryk. W czerwcu życzenia 
zostały złożone innej jubilatce – Paulinie Trzepizór. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

OTO PIERWSZAKI! 

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
2018/2019 w szkołach pojawili się nowi uczniowie klas 
pierwszych.  

Wystawa licząca 20 interaktywnych, angażujących 
eksponatów, zachęcała uczniów do samodzielnego 
odkrywania praw nauki, m.in. z matematyki, fizyki, optyki, 
percepcji ludzkiego umysłu i elektromagnetyzmu. Siedząc 
na wirującym krześle uczniowie mogli doświadczyć, jak 
w praktyce działa teoria zachowania momentu pędu, 
trójwymiarowy model ludzkiego ciała uczył tego jak 
jesteśmy zbudowani, a łamigłówki bez wątpienia były 
znakomitym treningiem dla mózgu. 

CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO 
BEZPIECZEŃSTWA 

22 października na zaproszenie Komendy Powiatowej 
Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach uczniowie klas 
pierwszych SP w Tworogu wzięli udział 
w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej 
„Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”.  

Na zajęciach uczniowie zdobywali wiedzę na temat 
zagrożeń związanych z możliwością powstania pożaru 
w mieszkaniach i domach oraz niebezpieczeństwa zatrucia 
tlenkiem węgla. Poznali możliwości szybkiego reagowania 
na wypadek pożaru oraz sposoby ratowania swojego życia 
i bliskich. Powtórzyli też sobie wiedzę o ważnych 
numerach alarmowych oraz to, w jakich okolicznościach 
należy z nich korzystać.  

Po zajęciach uczniowie mogli wsiąść do samochodu 
strażackiego oraz zapoznać się z jego wyposażeniem. 
Wycieczka wszystkim się podobała. Nasi uczniowie 
wykazali się dużą aktywnością i zainteresowaniem. 

Krystyna Kaszuba

W Szkole Podstawowej im. Powstańców Śl. w Tworogu – 
w największej placówce oświatowej w naszej gminie –  
w dwóch klasach przybyło po 19 i 20 uczniów. 

W październiku miały miejsce uroczystości pasowania na 
ucznia. To niezwykle ważny moment w życiu dziecka. Na 
tym etapie adaptacji do szkolnych warunków, uczeń zna 
już swoje prawa i obowiązki. Moment pasowania na ucznia 
to symboliczne przyjęcie dzieci do grona pełnoprawnych 
uczniów. Życzymy naszym pierwszakom samych 
sukcesów w nauce!  

 

W Szkole Podstawowej w Boruszowicach (zdj. powyżej) 
przybyło 19 pierwszoklasistów, w Szkole Podstawowej  
w Wojsce (zdj. poniżej) – 8. 

ODKRYWAMY TAJEMNICE 
ŚWIATA Z „NAUKOBUSEM” 

5 października, korzystając z zaproszenia Zespołu Szkół 
w Krupskim Młynie, uczniowie klas VI mieli okazję 
zobaczyć objazdową wystawę edukacyjną realizowaną 
w ramach działania „Naukobus”.  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
GWIAZDY I SZPAGATY  

Akrobatyka to jedna z ciekawszych propozycji 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. Choć 
dyscyplina kojarzy nam się ze sportem wyczynowym 
oraz ćwiczeniami o dużym stopniu trudności, takimi 
jak szpagat czy stanie na rękach, można ją 
potraktować jako wsparcie prawidłowego rozwoju 
ciała. Jak przekonuje Jacek Szwesta, instruktor 
akrobatyki w GOK-u – ta dyscyplina jest jedną  
z najlepszych form rozwoju dla dzieci i daje im dużo 
przyjemności.  

W GOK-u zajęcia odbywają się w dwóch grupach –  
o różnym stopniu zaawansowania. Po kilku spotkaniach 
dzieci nie będą wykonywać salt i szpagatów – to pewne – 
ale sukcesywny trening przybliży je do tego celu. – Krok po 
kroku, gdy wszystko zaczyna lepiej wychodzić, dziecko ma 
coraz większą satysfakcję z samego siebie i postępów 
jakie zrobiło. Dlatego właśnie zajęcia z akrobatyki 
prowadzone są dla grup początkujących  
i zaawansowanych – mówi Jacek Szwesta, Instruktor 
Rekreacji Ruchowej, tancerz Śląskiego Teatru Tańca  
w Bytomiu oraz instruktor w tarnogórskim Studiu Tańca 
MK. Prócz tańca i akrobatyki zajmuje się również sztuką 
walki – posiada 2 DAN (drugi stopień mistrzowski)  
w Taekwon-do. Jak podkreśla w rozmowie – akrobatyka 
daje dzieciom możliwości rozwoju, ćwiczenia sprawiają, że 
osoby ją trenujące są bardziej gibkie, mobilne i mogą 
więcej!  

Akrobatyka, dzięki różnorodności i dynamice, stanowi 
świetne przygotowanie do trenowania innych sportów 
takich jak taniec czy sztuki walki. Dzięki ćwiczeniom 
wykonywanym na zajęciach dzieci poprawiają swoją 
skoczność i szybkość, zdobywają większą pewność siebie 
oraz zwiększają koncentrację. Akrobatyka zapobiega 
dziecięcym oraz młodzieńczym wadom postawy. Instruktor 
przestrzega jednak – nie należy zmuszać dzieci do wyboru 
dyscypliny. Lepiej poczekać aż dziecko samo znajdzie 
odpowiedni dla siebie sport, w którym będzie się czuło 
dobrze. Przychodzenie z dziećmi na zajęcia daje im 
możliwość zobaczenie na czym dana dyscyplina polega  
i czy spodoba się naszym pociechom.  

„ZDROWE, BO Z LASU” 

Pod takim tytułem 23 października w Zespole Szkół 
Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach 
odbył się konkurs kulinarny. Konkurs wyjątkowy, bo 
organizowany wspólnie z Nadleśnictwem Brynek. 
Mieszkańcom naszej gminy działalność edukacyjna 
Brynka kojarzona jest raczej z tematyką leśną 
i ekologiczną, prowadzoną w obiektach należących do 
Nadleśnictwa, więc skąd „Gastronomik”? 

Mało kto wie, ale Lasy Państwowe prowadząc swoją 
działalność edukacyjną realizują projekt „Zdrowa żywność 
z Polskich Lasów”, mający na celu promocję żywności 
pochodzącej z terenów leśnych. „Dobre z Lasu” to nazwa 
sklepu firmowego Lasów Państwowych, który działa od 
grudnia 2017 r. w Warszawie. W ofercie sklepu znajdują 
się m.in.: dziczyzna, miody i inne produkty pracy pszczół: 
propolis, pyłek, świece, zioła leśne i przetwory z runa 
leśnego. Asortyment ma zostać poszerzony o ryby, bo 
Lasy Państwowe zarządzają także stawami rybnymi. 
Promocja produktów wytwarzanych na bazie dziczyzny ma 
za zadanie wykreować modę na spożywanie zdrowej 
żywności pochodzącej z polskich lasów.  

Wpisując się w tę ideę konkurs zorganizowany 
w „Gastronomiku” miał za cel pogłębienie wiedzy na temat 
tradycyjnych i nowoczesnych potraw z wykorzystaniem 
produktów leśnych, kultywowanie i upowszechnianie 
tradycji sporządzania potraw z surowców pochodzących 
z lasu oraz popularyzację zastosowania surowców 
pochodzenia leśnego w żywieniu. Konkurs był pierwszym 
z cyklu i jego uczestnicy mieli za zadanie wykonać danie 
główne i deser,  które zawierały przynajmniej dwa surowce 
pochodzące z lasu, ale na razie bez mięsa. Potrawy 
z udziałem dziczyzny przewidziane są w drugiej edycji. 
Sponsorem wszystkich surowców używanych w konkursie,
jak również cennych nagród rzeczowych w postaci 
drobnego sprzętu AGD było Nadleśnictwo Brynek. 
Dodatkową nagrodę w postaci markowych noży ufundował 
jeden z jurorów Mateusz Wrzyciel i wręczył ją wybranemu 
przez siebie zespołowi. Jury oceniające potrawy 
w składzie: Mateusz Wrzyciel – absolwent naszej szkoły, 
a obecnie właściciel Karczmy Koszwice, Krystyna Jagiełło-
Leńczuk – pracownik Nadleśnictwa Brynek, dyrektor 
ZSGH –  Tomasz Respondek, sekretarz Starostwa
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Powiatowego – Barbara Machura, Agnieszka Smura – 
nauczyciel ZSGH oraz redaktor naczelny tygodnika 
Gwarek – Jarosław Myśliwski miało trudne zadanie, gdyż 
wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą 
pomysłowością i kreatywnością. W potrawach królowały 
oczywiście grzyby, maliny, jagody i miody, ale jak przystało 
na dania bezmięsne nie zabrakło kasz, makaronów i ryżu. 
Na gali wręczenia nagród obecny był Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Brynek Janusz Wojciechowski, a finał 
imprezy uświetniła obecność sygnalistów z Brynka, którzy 
swoim występem podkreślili leśny charakter konkursu.  

Elżbieta Zawartka 

PODGLĄDAMY LEŚNE 
ZWIERZĘTA 

10 października w SP w Tworogu odbyły się zajęcia 
terenowe, które poprowadził ornitolog, Krzysztof Belik. 
Uczniowie mieli okazję obserwować różne gatunki ptaków. 
Udało się nam zobaczyć mysikrólika – najmniejszego 
ptaka Europy, jak również bogatkę – najpopularniejszą 
sikorę oraz pełzacza leśnego. W leśnej ciszy można było 
usłyszeć dzięcioła. Zajęcia stanowiły formę wprowadzenia 
do organizowanej co roku w naszej szkole wystawy 
ptaków egzotycznych. 

Anna Lipka-Zanozik 
Przygotowano mnóstwo zabaw dla dzieci i ich rodziców. 
W roli głównej wystąpił ziemniak. Zdjęcia z tego 
wydarzenia znajdziecie na stronie www.twg-kurier.pl.   

Izabela Zawadka, Marta Patyk, Jolanta Pilarska 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMNIAKA 

26 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce 
obchodzili Światowy Dzień Ziemniaka. Z tej okazji w całej 
szkole pachniało pysznymi ziemniakami pieczonym 
w ognisku. Ponadto, w klasach młodszych uczniowie 
tworzyli figurki z tych, jak się okazało, bardzo plastycznych 
warzyw i prezentowali je na forum swoich klas. Nie 
zabrakło też i ciekawostek dla klas starszych – uczniowie 
oraz nauczyciele wypełniali ankiety dotyczące ulubionej 
„kartoflanej” potrawy… Nie zdziwi chyba nikogo fakt, że 
wygrały FRYTKI! Zostawiając w tyle ziemniaczaną sałatkę, 
chipsy oraz placki. 

Hanna Blacha

O DRZEWACH, ZIEMNIAKACH  
I… SZNUPKU 

W działającym w Kotach Oddziale Gminnego Przedszkola 
w Tworogu sporo się dzieje. Na początku października 
odwiedzili nas policjanci wraz z maskotką „Sznupek”. 
Podczas prelekcji dzieci dowiedziały się m.in. jak 
bezpiecznie poruszać się po drodze i jakie numery 
alarmowe należy znać. 10 października gościliśmy  
w placówce uczniów wraz z nauczycielem z Zespołu Szkół 
Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego  
w Brynku. Z pomocą naszych gości poznaliśmy różne 
gatunki drzew liściastych i iglastych oraz różne formy 
dbania o przyrodę i drzewa. Wszystko z okazji „Dnia 
drzewa”. Na zakończenie spotkania razem z naszymi 
gośćmi posadziliśmy dwa drzewa. Sadzenie uświetnili nam 
sygnaliści grający na tzw. rogach myśliwskich. 

 

16 października przedszkolaki z Kotów świetnie się bawiły 
na festynie z okazji Dnia Kartofla. 
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KURIER KULTURALNIE 
WYPIEKI ZE ŚWINIOWIC W TVS 

Małgorzata Szyguła, właścicielka świniowickiej Piekarni-
Cukierni była gościem Cafe Silesia – lifestylowego 
programu telewizji TVS. Tematem spotkania były 
oczywiście tradycyjne wypieki. – To był mój pierwszy 
występ telewizyjny, ale jestem z siebie dumna, że dałam 
radę, ale przede wszystkim, że mogę dzielić się moją 
miłością do chleba, jak również uczyć młode pokolenie, jak 
dawniej wypiekało się chleb. Atmosfera była bardzo fajna, 
a realizatorzy programu gościnni i życzliwi. To była 
niesamowita przygoda, za którą jestem bardzo wdzięczna 
– mówi pani Małgosia. Chleb ze słomianki pieczony  
w piekarnioku na liściach kapusty otrzymał kilka lat temu 
prestiżową nagrodę kulinarną – PERŁĘ 2015. Wyróżnienie 
umiejscowiło świniowickie wypieki w gronie najlepszych 
produktów regionalnych, wyróżniających się długą tradycją 
i wytwarzanych według receptur sprzed lat. Do kulinarnej 
Perły nawiązał prezenter „Cafe Silesia”, a pani Małgosia  
z dumą opowiadała o przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie tradycji piekarniczej. – Cieszę się, że mogłam 
opowiedzieć o naszych wypiekach szerszej publiczności – 
mówi pan Małgosia. My z kolei cieszymy się, że perełka  
z gminy Tworóg wypłynęła na szerokie wody! 

W tym przypadku nie chcemy osiągnąć poziomu native 
speakera, nie przygotowujemy się do egzaminów, nie 
nastawiamy się na perfekcyjne poznanie gramatyki. 
Chcemy zdobyć umiejętności komunikacyjne. Osoby 
dorosłe przystępujące do nauki powinny skupić się na 
takich elementach językowych jak konwersacja, czy 
praktyczne słownictwo i zdobyciu umiejętności 
samodzielnego porozumienia się. Gramatyka ma w tej 
sytuacji drugorzędne znaczenie.  

„Alex School of English” prowadzi lekcje języka 
angielskiego w ramach Klubu Seniora. Jak wyglądają 
spotkania?  
Nasz kurs nie jest zbyt intensywny. Spotykamy się raz 
w tygodniu po 60 min. Jak wspomniałam bazą nauki jest 
komunikatywność. 70 procent lekcji to ćwiczenia 
praktyczne, rozmówki. Nie raz zdarzało się, że dialogi 
ćwiczyliśmy w miejscach publicznych. Na przykład grupa 
otrzymała listę zakupów w języku angielskim, na podstawie 
której miała „zrobić zakupy”, czyli odszukać wskazane 
produkty i wsadzić je do wózka. Bardzo fajnym 
sprawdzianem dla moich studentów była wycieczka do 
Anglii (zdj. poniżej), podczas której trzeba było 
samodzielnie kupić bilet, zamówić kawę, zapytać o drogę 
itp. – mówiąc krótko, poradzić sobie w codziennych 
sytuacjach. Z pełną odpowiedzialnością mogę dziś 
powiedzieć, że moi kursanci oponowali tę umiejętność po 
2-3 latach nauki i są najlepszym dowodem, że na naukę 
naprawdę nigdy nie jest za późno. Seniorzy to wyjątkowi 
odbiorcy. Uczą się, bo chcą i robią to bardzo świadomie, 
z silną motywacją. To dla nich wyzwanie, przełamanie 
monotonii, przygoda, radość, a efekty dostarczają im 
ogromnej satysfakcji. Dzieci i młodzież trzeba 
przekonywać, że warto się uczyć. Seniorzy już to wiedzą. 
Wiedzą również, że będzie trudniej, ale jednocześnie zdają 
sobie sprawę z szeregu korzyści wynikających z nauki 
języka obcego. 

Zainteresowanych programem odsyłamy na stronę 
www.twg-kurier.pl, na której zamieściliśmy fragment 
programu z udziałem Małgorzaty Szyguły.  

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

Podobno na naukę nigdy nie jest za późno. Zgodnie 
z tym przesłaniem lekcje języka angielskiego są 
odpowiednie również dla seniorów. Czy nauka w tym 
wieku ma sens? Aleksandra Gansiniec z „Alex 
School of English” – szkoły językowej z Tworoga 
odpowiada krótko: oczywiście, że tak! 

Porozumiewanie się w języku obcym to niezwykle 
przydatna umiejętność. Czy osoby starsze mają 
szansę ją zdobyć? 
Aleksandra Gansiniec: Jak najbardziej. Należy jednak 
pamiętać, że nauka w dorosłym wieku wygląda inaczej  
i inny jest jej cel. 
 

O jakich korzyściach mówimy? 
Znajomość języka obcego na poziomie komunikacyjnym 
otwiera mnóstwo możliwości. Wiele osób dorosłych wraca 
do nauki języka obcego ze względu na wymagania 
w pracy, a więc chcą poszerzyć zakres kompetencji. 
Seniorzy natomiast robią to, bo chcą się rozwinąć, robią 
to dla siebie. 



10 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Łączyło je jedno – język niemiecki i nawiązanie do muzyki 
regionalnej. Grupy, które na co dzień występują w swoich 
środowiskach, miały okazję do pokazania się szerszej 
publiczności. – Nasz oddział zrzesza 24 koła. To bardzo 
dużo. Wspólnych spotkań natomiast jest relatywnie mało. 
Festiwal, prócz przeglądu grup kulturalnych, stał się dla 
nas rzadką okazją do integracji, do poznania się, wymiany 
doświadczeń i pobycia razem – mówi przewodnicząca. Dla 
Koła DFK z Tworoga to było bardzo ważne wydarzenie. 
Członkowie po raz pierwszy byli współorganizatorami 
i gospodarzami tak dużego przedsięwzięcia na ich terenie.
– Ogromne podziękowania należą się przewodniczącemu 
TSKN w Tworogu, Bertoldowi Kubitza i jego 
współpracownikom za tak sprawną i owocną koordynację 
przygotowań – podsumowuje  Agnieszka Dłociok. 

PANI JESIEŃ CZYTA DZIECIOM 

Za oknem chłodno, pochmurno i szaro. Czy to nie 
dobra okazja, by siąść z książką i pozwolić wyobraźni 
przenieść się w ciekawe miejsce, by przeżywać 
niesamowite przygody? Książki uczą i bawią, ale 
przede wszystkim pomagają rozwijać wyobraźnię, 
wiedzę i wrażliwość. W ramach promocji czytelnictwa 
wśród najmłodszych, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Tworogu zorganizowała cykl spotkań z książką dla 
dzieci „Jesienne czytanie”.  

Pierwsze głośne czytanie odbyło się 3 października. –
Wybraliśmy książkę „Nelka i piesek Fafik” Doroty Łoskot 
Cichockiej z serii Czytam Sobie. Celem spotkań jest 
zachęcenie dzieci do czytania i poznania siły drukowanego 
słowa – mówi bibliotekarka, Renata Kościelny. Po 
wspólnym czytaniu dzieci miały okazję wykazania się 
spostrzegawczością i dobrą pamięcią. Bibliotekarka 
zadawała im bowiem pytania dotyczące treści książki.  

Korzyścią jest lepsze samopoczucie, większa pewność 
siebie, poczucie niezależności, co jest niezwykle przydatne 
podczas samodzielnych podróży zagranicznych. Poza tym 
nauka języków obcych to świetny trening pamięci!  

Chcecie wiedzieć więcej o zajęciach dla seniorów? 
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.  

SYMPOZJUM MISJOLOGICZNE  
NA CZEŚĆ OJCA WERBISTY 
STEFANA ŁYSIKA 

13 października w Boruszowicach miało miejsce 
Sympozjum poświęcone pracy o. Stefana Łysika – 
badacza kultury ludowej na Śląsku. Miejsce spotkania nie 
było przypadkowe. Etnolog przyszedł bowiem na świat  
w 1908 r. w Boruszowicach. Inicjatorem przedsięwzięcia 
był, również pochodzący z tej miejscowości, ks. prof. dr 
hab. Jan Górski – kierownik Katedry Teologii 
Fundamentalnej, Misjologii i Filozofii Chrześcijańskiej 
Uniwersytetu Śląskiego. Na temat ogromnego dorobku 
naukowego o. Stefana Łysika wypowiadali się duchowni 
reprezentujący środowisko uniwersyteckie z całej Polski.  

O. Stefan Łysik SVD gromadził materiały historyczne 
dotyczące nazw miejscowości Śląska Opolskiego, Dolnego 
Śląska aż po Ziemię Lubuską, które stały się podstawą 
wydania Skorowidza gmin Śląska Dolnego i Opolskiego. 
Zajmował się również historią lokalną, opracował dzieje 
m.in. parafii w Kotach, Łubiu, Nysie-Średniej Wsi, 
Wielowsi. Współpracował z językoznawcami i etnografami 
Uniwersytetów Jagiellońskiego i Wrocławskiego.  

Zainteresowanych życiem o. Łysika odsyłamy do naszego 
archiwum na www.twg-kurier.pl. W nr 15 znajdziecie 
artykuł Lucjana Bugajskiego poświęcony biografii znanego 
etnologa.  

NA NIEMIECKĄ NUTĘ 

– Jestem bardzo mile zaskoczona frekwencją. To 
pierwsze tego typu spotkanie skupiające wszystkie 
koła gliwickiego oddziału Towarzystwa Społeczno-
Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego (DFK).  

Ilość osób, które postanowiły spędzić z nami to 
popołudnie, to dowód, że jest zapotrzebowanie na 
tego typu spotkania – mówi przewodnicząca Oddziału, 
Agnieszka Dłociok. 13 października na sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
odbył się Festiwal Grup Kulturalnych Oddziału TSKN-
Gliwice (DFK). 

Zaprezentowały się grupy z Kotulina, Zbrosławic, 
Wielowsi, Ostropy i Toszka z bardzo zróżnicowanym 
repertuarem. 
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W październiku odbyło się łącznie pięć spotkań. Cykl 
będzie kontynuowany w listopadzie i grudniu. – 
Zapraszamy wszystkie dzieci w każdą środę o godz. 
16.30. Czytamy książki o różnej tematyce, ale skupiamy 
się  na współczesnych autorach – mówi Renata Kościelny. 

NIECH PRZEMÓWI MUZYKA, 
WIERSZ… 
Świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem 
zamkniętym na miłość – te słowa Jana Pawła II, 
przywołane na wstępie uroczystości, stały się 
zapowiedzią i uzasadnieniem części artystycznej. – 
Przygotowaliśmy koncert, bo wierzymy, że poprzez 
sztukę sławimy imię naszego patrona – powiedziała 
witając gości Anna Rogala-Goj, dyrektor ZSP im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach. 24 października w placówce 
obchodzono Dzień Papieski.  

To jedno z najważniejszych szkolnych świąt, dlatego 
uroczystość przygotowano z ogromną dbałością  
o szczegóły. W koncercie „Gramy i śpiewamy Papieżowi” 
wystąpili wszyscy uczniowie szkoły oraz przedszkolaki. 
Były utwory śpiewane i grane na różnych instrumentach, 
była recytacja i multimedialna prezentacja ilustrująca życie 
Papieża Polaka. Całość można podsumować krótko –
porcja sztuki podana od serca. Momentami radosna, 
czasami poważna, z pewnością wzruszająca i dająca silne 
wrażenie, że Patron był tego dnia na sali i bardzo mu się to 
podobało…  

Festiwal odbywa się pod patronatem Ks. bp. dra
Grzegorza Kaszaka i Urszuli Bauer – Śląskiego Kuratora 
Oświaty. Podczas eliminacji, które odbyły się w 
Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Tarnowskich 
Górach, „Kamratki” zaprezentowały trzy pieśni 
patriotyczne. Z wielką radością informujemy, że zespół 
zakwalifikował się do II etapu. Serdecznie gratulujemy. 

Beata Janiga

BYŁO STRASZNIE FAJNIE! 

Upiorne stroje, przerażające makijaże, muzyka i taniec, 
czyli STRASZNIE fajna impreza! 26 października taniec 
nowoczesny w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu wyglądał inaczej niż zwykle.   

WYŚPIEWANY SUKCES 
„KAMRATEK” 

10 października Zespół Wokalno-Instrumentalny 
„Kamratki” działający przy SP w Tworogu był uczestnikiem 
I etapu Wojewódzkiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej 
„Śpiewam Tobie Polsko”, zorganizowanego z okazji 
100 rocznicy odzyskania niepodległości.  

Spotkanie zakończono ogłoszeniem wyników konkursu 
plastycznego pt. Jan Paweł II – Przyjaciel Młodych. 

Nasze zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na  
www.twg-kurier.pl 

 – Obie grupy zgodnie stwierdziły, że Halloween to idealna 
okazja do urozmaicenia sobie zajęć. Wśród młodszych 
królowały czarownice z mnóstwem energii, a u starszych 
ogromna różnorodność: od strasznych pająków po żyrafy 
i jednorożce. Były tańce, zawijanie mumii i pokaz mody 
upiornej – relacjonuje prowadząca zajęciach Oliwia 
Watoła.  

Więcej zdj. na www.gok-tworog.pl 
 

Foto. Oliwia Bieńko 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
DOBRY PRZYKŁAD IDZIE Z… 
KOTÓW 

Dobre praktyki – tym mianem określa się działania, 
które przyniosły konkretne, pozytywne rezultaty i są 
możliwe do zastosowania w podobnych warunkach  
w innym miejscu. W ramach tej definicji mieści się 
akcja zainicjowana przez sołtysa Kotów. Mowa  
o zbiórce śmieci wielkogabarytowych.  

Stare, zakurzone stoły, szafy, tapczany, dywany, meble 
ogrodowe, wózki dziecięce, czy duże opakowania – czyli 
wielkogabarytowe odpady to bolączka wielu z nas. Po co 
je trzymamy w piwnicach i na strychach? Robimy to, bo tak 
łatwiej, bo nie mamy możliwości wywiezienia ich we 
własnych zakresie lub po prostu nam się nie chce… Ale 
co, gdyby tak ktoś po nie przyjechał? Co, gdyby znalazł się 
chętny, który zabierze zakurzone „graty” prosto z posesji? 
Skorzystacie? Nie jeden powie: czemu nie, ale takie 
wygody to raczej pobożne życzenie… W Kotach jednak to 
życzenie się spełniło. Sołtys, Adam Wandzik, po raz drugi 
ogłosił akcję zbiórki śmieci wielkogabarytowych.  

– Mam to szczęście, że w Kotach mieszkają ludzie, którzy 
potrafią i chcą współpracować. Szybko znalazła się grupka 
wolontariuszy chętnych do pomocy – mówi sołtys. 
Zorganizowali traktor, przyczepę i 13 października jeździli 
od domu do domu zabierając wystawione przez 
mieszkańców śmieci. – Łącznie uzbieraliśmy cztery 
przyczepy odpadów wielkogabarytowych, które oddaliśmy 
do bazy ZUK-u – dodaje. Pracownik Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-u) został 
wcześniej poinformowany o planowanej zbiórce, śmieci 
zostały więc sprawnie oddane.  

PSZOK (ul. Zamkowa 16 w Tworogu),  
czynny w godzinach: 
Poniedziałek: 7.00 – 17.00 
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 
Sobota: 8.00 – 13.00 

Przypominamy, że w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać śmieci
zebrane w sposób selektywny w przypadku, gdy pozbycie 
się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem 
odbioru z nieruchomości, w tym: zielone i ogrodowe, 
papier i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe, metal, szkło, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie, 
akumulatory, czy opony. 

UTRZYMANIE GROBÓW 

Temat aktualny przez cały rok, jednak listopad wydaje 
się najwłaściwszym momentem, by wrócić do niego. 
Przypominamy więc zasady utrzymania grobów na 
cmentarzach komunalnych w naszej gminie.  

Administratorem Cmentarza Komunalnego w Tworogu 
i Boruszowicach jest Zakład Usług Komunalnych Tworóg 
Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 16.  Łącznie na obydwu 
cmentarzach spoczywa ponad 1700 osób.  

Stawki opłat za miejsce na cmentarzach komunalnych 
w Tworogu i Boruszowicach po upływie 20 lat od 
pochowania zwłok bądź uiszczenia opłaty za rezerwację 
wynoszą (opłaty są kwotami brutto): 

 Na okres 5 lat                110,00 zł 
 Na okres 10 lat              220,00 zł 
 Na okres 15 lat              330,00 zł 
 Na okres 20 lat              440,00 zł 

Za następne pochowanie zwłok, szczątków ludzkich 
w istniejącym grobie opłata wynosi 1/20 za każdy rok 
wg rodzaju grobu (22,00 zł), odliczając lata wcześniej 
opłacone.  

Skąd pomysł na tego typu akcję? – Wcześniej 
zamawialiśmy kontenery, ale zauważyłem, że zapełniały 
się bardzo szybko, bo śmieci były wrzucane byle jak,  
a koszt 5-6 kontenerów okazał się dla nas zbyt wysoki, 
stąd potrzeba znalezienia alternatywnego rozwiązania – 
wyjaśnia Adam Wandzik. Pomysł prosty i genialny 
zarazem ma duże szansę wpisać się w kalendarz 
corocznych wydarzeń w Kotach. – To dobry przykład dla 
innych sołectw i bardzo wygodne rozwiązanie dla 
mieszkańców. Myślę, że podobne akcje w innych 
miejscowościach mogłyby się przyjąć – mówi Józef Krain  
z Zakładu Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 
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Opłaty za miejsce rezerwowane oraz za przedłużenie 
użytkowania grobu ziemnego pobierane są na okres 20 lat, 
licząc od dnia pogrzebu lub dokonania opłaty za 
rezerwację. Przedłużenie okresu użytkowania grobu 
wymaga dokonania kolejnej opłaty w ciągu 3-miesięcy, od 
daty, w której wygasa dotychczasowa umowa. Po tym 
czasie bez wezwania Administratora należy ponownie 
wnieść stosowne opłaty. W przypadku nieprzedłużenia 
okresu użytkowania grobu przez wniesienie stosownej 
opłaty uzupełniającej, kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 
ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach  
i chowaniu zmarłych, z późn. zmianami Dz.U.z 2017 roku 
poz.912). Likwidacja grobu będzie poprzedzona: 
wywieszeniem ogłoszeń na terenie cmentarzy, 
umieszczeniem kartek informacyjnych na poszczególnych 
grobach – wytypowanych do likwidacji, ogłoszeniem 
zamieszczonym na stronie internetowej Administratora. 

W przypadku  braku miejsc do pochówku będzie 
dokonywana likwidacja grobów, za które nie została 
uiszczona opłata za przedłużenie. Aktualnie 
w Tworogu do likwidacji przeznaczonych jest  71 grobów, 
natomiast w Boruszowicach 74 groby.  

ANI CHODNIKA, ANI POBOCZA…  

– Nie mamy ani chodnika, ani pobocza. Zamiast tego, 
jest rów. Tak nie może być! Jak mamy bezpiecznie 
dojść do przystanku autobusowego? – gorączkuje się 
mieszkaniec Połomii (dane do wiad. red.). Wieś jest 
niewielka, jednak domów wciąż przybywa, a wielu 
mieszkańców korzysta z komunikacji publicznej. Piesi, 
w tym młodzież dojeżdżająca do szkół, są skazani na 
marsz po ruchliwej jezdni.  

Ulica Bytomska w Połomi, bo o niej mowa, jest drogą 
powiatową, która na całej długości nie posiada 
utwardzonego pobocza, o chodniku nie wspominając. To 
oczywiste utrudnienie i realne zagrożenie dla pieszych. 
Sprawą od kilku lat zajmuje się sołtys wsi, Stefan Paś. – 
Zaniepokojenie mieszkańców jest uzasadnione. Ruch jest 
coraz większy. Najgorzej jest w momencie wypadku na DK 
11. Wówczas organizowane są objazdy przez Połomię,  
z których korzystają nie tylko samochody osobowe, ale 
również ciężarowe. Pędzące pojazdy najbardziej zagrażają 
mieszkańcom zmierzającym na przystanek autobusowy. 
Tylko czekać, aż wydarzy się jakaś tragedia! – podkreśla 
sołtys.  

Mieszkańcy nie oczekują wiele. Wystarczyłby chodnik po 
jednej stronie jezdni i na konkretnym odcinku. Droga 
przebiegająca przez Połomię liczy ok. 3 km. Mieszkańców 
zadowoliłby chodnik o długości nieco ponad 1 km. Ale i to 
spotkało się z odmową ze strony zarządcy drogi – Zarządu 
Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. Nie pomogły 
pisma, prośby, rzeczowa argumentacja. ZDP  
w Tarnowskich Górach odpowiada krótko: nie ma 
pieniędzy. – W budżecie na rok 2018 nie ma 
zabezpieczonych środków na kompleksową przebudowę 
drogi powiatowej nr 3215S. Na chwilę obecna droga ta jest 
w utrzymaniu bieżącym. Konieczne jest uprzednie 
 

 

opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie 
pozwolenia na budowę. Na powyższe zadanie, ze względu 
na jego charakter inwestycyjny, w budżecie muszą zostać 
zabezpieczone odpowiednie środki – informuje nas 
w piśmie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr inż. 
Barbara Myland. – Mam nadzieję, że Zarząd Dróg 
Powiatowych nie zlekceważy naszych próśb i uwzględni 
nasze potrzeby w budżecie na kolejny rok – mówi sołtys. 

KTO, ILE I NA CO DOSTANIE 
DOFINANSOWANIE? 

W związku z akcją informacyjną jaką prowadzi 
Ministerstwo Środowiska, 10 października w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
odbyło się spotkanie dotyczące Programu 
Priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego 
przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na lata 2018-2029. Celem 
projektu jest poprawa efektywności energetycznej oraz 
ograniczenie niskiej emisji. 

Spotkanie prowadziła Elżbieta Kisiel, kierownik zespołu 
doradców energetycznych obejmujących m.in. powiat 
tarnogórski. Przedstawiono założenia programu oraz 
niezbędne informacje dotyczące wypełnienia wniosków 
i korzystania z programu.  

W ramach programu właściciele budynków 
jednorodzinnych mogą starać się 
o dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła 
(pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 
nowych źródeł ciepła, docieplenie budynku, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, instalację odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 
fotowoltaicznej), montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła. W związku z powyższym można 
skorzystać z dotacji lub pożyczki. Minimalny koszt 
kwalifikowany to 7 tys. zł. a maksymalny to 53 tys. zł. 
Wysokość dofinansowania określana będzie na podstawie 
wysokości miesięcznego dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Nabór 
wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.  

Szczegóły na Portalu Beneficjenta na stronie 
https://portal.wfosigw.katowice.pl/. 
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– Jesteśmy zdeterminowani, żeby to ujęcie wybudować, 
mimo że na razie azotany są w normie. W razie pojawienia 
się bakterii w wodzie nie mamy odpowiednich narzędzi do 
przeciwdziałania tego rodzaju sytuacjom. Kolejną istotną 
rzeczą jest niewystarczające ciśnienie wody w sieci, które 
należy zwiększyć oraz  zabezpieczenie wody dla większej 
ilości mieszkańców. Trzeba również zwrócić uwagę na 
rozwój regionu i związany z tym wzrost zapotrzebowania 
na wodę. Inwestycja jest więc niezbędna, aby utrzymać na 
odpowiednim poziomie komfort życia mieszkańców –
komentuje Adam Chmiel. Inteligentny system zarządzania 
sieciami wodno-kanalizacyjnymi, który na początek ma 
powstać w Boruszowicach, docelowo ma zostać 
wprowadzony na terenie całej gminy Tworóg. 

JESIENNE WYCIECZKI 

Z wyjątkowo ciepłej i słonecznej jesieni żal nie korzystać, 
dlatego ten kto mógł, spakował plecak i wyruszył w trasę. 
Oto pamiątkowe zdjęcia z dwóch wycieczek 
zorganizowanych w naszej gminie.  

23 października Mniejszość Niemiecka z Tworoga 
zwiedziła tzw. Trójkąt Trzech Cesarzy, czyli miejsce, gdzie 
w latach 1846–1915 zbiegały się granice trzech 
europejskich mocarstw biorących udział w rozbiorze 
Polski: Prus, Austrii i Rosji.   

TRZECIA PRÓBA 

O potrzebie budowy stacji uzdatniania wody  
w Boruszowicach pisaliśmy w nr 103 TWG Kuriera. 
Inwestycja miała się rozpocząć w połowie bieżącego 
roku, jednak z powodu nieprzyznania środków 
unijnych kolejny raz została przełożona w czasie. 
Zgodnie z nowymi ustaleniami, budowa stacji ruszy 
jeszcze w tym roku. 

Pierwszy etap prac związanych z budową SUW, 
realizowany ze środków własnych Zakładu Usług 
Komunalnych w Tworogu już ruszył. 30 października 
rozpoczęto budowę wodociągu, który połączy dwie studnie 
S1 i S2. Prace obejmują przewiert pod rzeką Stołą, którego 
dokonać ma firma zewnętrzna. Dalsze prace to połączenie 
obydwu studni. Inwestycja jest konieczna, by rozpocząć 
docelowe pracę nad stacją uzdatniania wody. Do tej pory 
ZUK dwukrotnie składał wniosek o dofinansowanie 
inwestycji. Obydwa zostały odrzucone. – Będziemy się 
ubiegać o przyznanie środków zewnętrznych na budowę 
SUW po raz kolejny. Do trzech razy sztuka! Na chwilę 
obecną wprowadzamy zmiany w projekcie, aby dopasować 
go do nowych kryteriów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego w Katowicach. Dzięki temu mamy 
szansę na budowę najnowocześniejszej stacji uzdatniania 
wody w gminie Tworóg. Nowe kryteria premiują 
przedsięwzięcia obejmujące wdrożenie inteligentnych 
systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, 
które zapobiegają stratom wody w sieci oraz poprawiają 
jakość zaopatrzenia w wodę – mówi Adam Chmiel. – Nowy 
projekt zakłada radiowy odczyt wodomierzy. Co prawda 
odczytujemy już wszystkie wodomierze drogą radiową, 
jednak robimy to mobilnie. A dzięki nowemu systemowi 
przekaźniki zamontowane w wodomierzach dziennie będą 
podawały bieżące zużycie wody. Dodatkowo, gdy 
powstaną studnie kierunkowe będzie można analizować 
na bieżąco straty i ewentualne awarie oraz szybciej im 
zapobiegać – dodaje.  

Oprócz wdrożenia aplikacji wodno-kanalizacyjnej do 
zarządzania siecią wodociągową, stacja uzdatniania wody 
będzie się składać z dwóch zbiorników 
retencyjnych, falownika złożonego z trzech pomp, dwóch 
filtrów żwirowo-piaskowych, lampy UV oraz systemu 
ozonowania wody. Koszt inwestycji – ponad 3 mln zł. 
Rozstrzygnięcie projektu przez UM ma zostać podane do 
sierpnia przyszłego roku. Prezes nie ukrywa, że bardzo 
liczy na dobrą ocenę wniosku i przyznanie funduszy. W 
przeciwnym razie trzeba będzie zaciągnąć zobowiązania, 
aby dokończyć realizację inwestycji. Wówczas, w ramach 
oszczędności, projekt nie będzie obejmował ozonowania 
oraz nowoczesnego systemu sterowania.  
 

Z kolei sołtys Połomii zorganizował wycieczkę do Karpacza 
(19.10-21.10). Turyści zwiedzili m.in. Kamienną Górę 
i zaginione laboratorium Hitlera oraz weszli na Śnieżkę.  
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Foto. Co oni niosą w garnku? Jesienny przysmak – ziemniaki! 
O Dniu ziemniaka w Kotach i Wojsce przeczytacie na str. 8. 

Foto. Oni STRASZNIE lubią tańczyć. O upiornej lekcji tańca 
nowoczesnego przeczytacie w „Hobbyście”. 

Foto.  

R            E            K            L            A            M            A 

R            E            K            L            A            M            A Foto. Oliwia Bieńko 

Foto. W ZSP w Boruszowicach zabrzmiała muzyka i wiersz, bo poprzez 
sztukę najpiękniej wyraża się uczucia.  

O Dniu Papieskim w szkole przeczytacie na str. 11. 


