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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

śNIWA, śNIWA  
i PO śNIWACH… 

Rolnictwo to obowiązek nie 
tolerujący taryfy ulgowej. Kapryśna 
pogoda pozostaje całkowicie 
obojętna na ludzki trud włożony  
w uprawy. W tym roku zesłała 
suszę. Jak wyglądały tegoroczne 
żniwa? O to zapytaliśmy rolników 
ze Świniowic, to tam 
świętowaliśmy Dożynki.  

Więcej na str. 5. 

MEDIALNA NOWA WIEŚ 
TWOROSKA 

Jeszcze tylko ostatnie próby, kilka 
poprawek scenografii, drobna 
korekta makijażystki i już… Pada 
pierwszy klaps na planie. Co ekipa 
telewizyjna robiła w Nowej Wsi 
Tworoskiej?  

Więcej na str. 9. 

MINISTER GOWIN  
W BRYNKU 

Wśród gości tegorocznej Gali IPH 
znaleźli się minister rodziny, pracy 
i polityki społecznej, Bożena 
Teresa Borys-Szopa, oraz minister 
nauki i szkolnictwa wyższego, 
Jarosław Gowin. Wydarzenie 
zorganizowano w plenerze pałacu 
w Brynku.  

Więcej w dziale „Na bieżąco”. 

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 
ODiDO 
 ul.  Nowy  Świat 2 
 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

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

Gmina Tworóg, w ramach projektu pt. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu Gminy Tworóg 
uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w kwocie 526.242,86 zł (z tego: 497 007,14 zł – płatność 
ze środków europejskich; 29 235,72 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego), przy ogólnej wartości projektu 
584.714,29 zł.  

Realizującymi projekt będą wszystkie szkoły podstawowe naszej gminy. Obejmuje on 3 zadania: kształtowanie  
i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych na rynku pracy wraz z doradztwem edukacyjno-zawodowym, tworzenie 
w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacja pracy z uczniem  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach poszczególnych zadań w szkołach odbywać się będą m.in.: 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające (np. z języka angielskiego, z języka francuskiego), 
zajęcia pozaszkolne np. wyjazd do Palmiarni w Gliwicach, wyjazd do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich 
Górach, wyjazd do Kopalni Guido w Zabrzu, zajęcia specjalistyczne z logopedą czy pedagogiem i wiele innych. 
Doposażone zostaną pracownie m.in. pracownia przyrodnicza, pracownia matematyczna, natomiast nauczyciele będą 
mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach.  

Agata Radziej 
Dyrektor ZOPO w Tworogu 
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KURIER WSTĘPNIAK 
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KURIER POD LUPĄ 
ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile, lecz po 
czasie jej trwania pisał Robert Poulet. 50 i 60 lat 
związku małżeńskiego to dowód na prawdziwą miłość. 
Takim stażem małżeńskim mało kto może się dziś 
pochwalić. Dlatego miło nam oznajmić, iż w gminie 
Tworóg aż dwadzieścia cztery pary świętowały 
jubileusz 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego.  

Na uroczystość zaproszono 17 par, które obchodziły złote 
gody oraz 7 par obchodzących diamentowe.1 sierpnia  
w restauracji „Willa Hanusek” jubilaci zostali odznaczeni 
medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Ceremonię 
jubileuszową poprowadziła Kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Tworogu. Irena Kocurek gratulowała 
zebranym wytrwałości, miłości i wzajemnego zrozumienia 
życząc kolejnych jubileuszy w zdrowiu i szczęściu. 
Następnie jubilaci odnowili przysięgę małżeńską. 
Wzruszenia nie kryli przedstawiciele gminy, którzy przybyli 
na uroczystość. Dekoracji dostojnych jubilatów, w imieniu 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał wójt gminy 
Eugeniusz Gwóźdź.  

– Szanowni Jubilaci, macie za sobą wspólnie spędzony 
długi okres życia. Na pewno w Waszym małżeństwie były 
okresy pomyślności i zadowolenia, ale były też momenty 
trudne, wymagające poświęceń i wyrzeczeń. Odnawiając 
dziś przysięgę małżeńską dajecie świadectwo miłości. 
Jesteście dla nas wszystkich wzorem do naśladowania –
podkreślił. Przewodnicząca Rady Gminy, Beata 
Czierpka, gratulując jubilatom tak pięknego wyniku nie 
kryła wzruszenia. – Najważniejsze, że byliście ze sobą 
w dobrych i złych chwilach. I to jest również jeden 
z powodów, dla których wasz jubileusz jest w naszym 
społeczeństwie słusznie traktowany jako doniosłe 
wydarzenie.  

Wśród zaproszonych par znaleźli się państwo Krystyna 
i Józef Macał z Wojski, którzy 1 czerwca obchodzili swoje
diamentowe gody. Swoją rocznicę świętowali z całą 
rodziną, podobnie było 60 lat temu w dniu ich ślubu. – Po 
mszy w kościele wraz z gośćmi udaliśmy się na salę 
w Wojsce, gdzie zabawa trwała do 2 w nocy. Wtedy na 
weselu bawiła się cała wieś, rodzina i sąsiedzi – wspomina 
pani Krystyna. A jaki jest przepis na tak długi i udany 
związek? – Trzeba zawsze być dla siebie dobrym 
i wyrozumiałym, wspierać się wzajemnie. Jak coś się psuje 
to trzeba to naprawić, a nie wyrzucać i kupować nowe. 
Ich związek zaowocował czworgiem dzieci, 12 wnukami, 
12 prawnukami i 1 praprawnukiem. 

Złote gody obchodzili:  

Cecylia i Franciszek Marzec, Anna i Józef Koj, 
Lidia i Franciszek Zielonka, Wiesława i Marian Bobecki, 
Aniela i Henryk Jonecko,  Lidia i Emil Bambynek, 
Krystyna i Jan Semyrko, Janina i Władysław Drozdowski, 
Helga i Eugeniusz Opara, Anna i Stefan Ziob, 
Irena i Henryk Oleś, Elżbieta i Eugeniusz Mazur, 
Róża i Henryk Kaczmarczyk, Aniela i Klaus Lukoszek, 
Janina i Jan Laskowski, Aniela i Piotr Strach, 
Krystyna i Henryk Młyńczak.  

Diamentowe gody obchodzili:  

Gertruda i Józef Imach, Józefa i Jan Chmielewski, 
Adelajda i Teofil Bienias, Irmgarda i Franciszek Bambynek, 
Anna i Henryk Stolfil, Krystyna i Józef Macała, 
Edeltrauda i Herbert Heyn.  
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ŻNIWA, ŻNIWA I PO ŻNIWACH… 

Dojrzałe, kuszące słodyczą owoce, dorodne warzywa  
i kłosy zboża ozłocone gorącymi promieniami słońca, 
zbyt zmęczone, by dalej dźwigać swój ciężar. Lato  
w pełni. Przed polem stoi rolnik. Choć pogoda kusi do 
beztroskiego lenistwa i obiecuje usprawiedliwienie, on 
bez zbędnego ociągania rusza do pracy. Właśnie 
zaczęły się żniwa… Tak było w lipcu. Pracę rolników 
obserwowaliśmy w Świniowicach, gdzie tradycyjne 
rolnictwo wciąż ma rację bytu.  

Do wsi docieramy 25 lipca. Z nieba leje się żar. Słońce 
bezspornie rządzi na firmamencie nie pozwalając dojść do 
głosu ani chmurom, ani chociaż drobnym powiewom 
wiatru. Jest naprawdę gorąco. Jednak rolnicy nie mają 
czasu na meteorologiczne analizy i narzekania. Każdy zna 
swoje miejsce, każdy rozumie po co tu jest. Trwa zbieranie 
i presowanie słomy. W tle słychać wyraźny warkot bizona. 
Rolnicy sprawnie zbierają tzw. mieszankę zbożową 
złożoną głównie z owsa i jęczmienia. Nadjeżdża traktor,  
z którego wychodzi Teresa John. – Prowadzenie traktora 
wcale nie jest takie trudne jak może się wydawać, ja 
musiałam się nauczyć, w końcu wyszłam za mąż za rolnika 
– mówi rozbawiona. Wraz z mężem Ewaldem prowadzą 
jedno z nielicznych już gospodarstw w Świniowicach.  
W rodzinie państwa John to wielopokoleniowa tradycja, 
która zobowiązuje. Rodziny, które w Świniowicach żyją  
z gospodarstwa można dziś policzyć na palcach jednej 
ręki. – To nie jest łatwy kawałek chleba. Czy to się opłaca? 
Hmmm, można dyskutować. W tym roku chyba nie… – 
rolnicy nie ukrywają zawodu. Żniwa zaczęły się 10 lipca, 
ale nie są z nich zadowoleni. Choć zboża wyglądały 
dobrze, w środku kłosy były puste. Susza zrobiła swoje.  

Dawniej o randze czasu zbiorów świadczyły rozbudowane 
wierzenia pogańskie oraz silnie zakorzeniona 
obrzędowość. Złą wróżbą było np. dostrzeżenie na 
nocnym, sierpniowym niebie spadającej gwiazdy, która  
w ludowym słowniku oznaczała Latawicę – boginkę 
przestworzy czyhającą na życie młodych chłopców. Mówiło 
się również o Południcach, Żytniej Babie (Rżana Baba)  
i skrzacie Plonie pilnującym zbiorów. Dziś w Świniowicach 
nikt nie zaprząta sobie głowy pogańskimi wierzeniami. 
Wszyscy skupieni są na zadaniu. Pamiętają jednak  
o pewnej przestrodze: w piątek, złego początek. Starają 
się więc, tak na wszelki wypadek, zaczynać żniwa w inny 
dzień. Wspominają też jak dawniej w samo południe biły 
dzwony na Anioł Pański, wtedy rolnicy przerywali pracę  
i odmawiali modlitwę. – Teraz byłoby to trudne, maszyny 
są tak głośne, że raczej nie usłyszelibyśmy dzwonów – 
krzyczy Ewald John, który właśnie podjeżdża bizonem.  
W kombajnie pracuje z Tomaszem Musialek. Ocierając pot 
z czoła objaśniają jak wygląda młócenie. – Bizonem 
jesteśmy w stanie w ciągu godziny zebrać zboża z obszaru 
jednego hektara. W pierwszej kolejności młócimy zboża 
ozime: pszenżyto, żyto, pszenicę. A teraz głównie owies  
i mieszanki zbożowe. Po drugiej stronie pola przesypujemy 
ziarna na przyczepę. Zapraszamy – panowie wskazują 
miejsce na bizonie i nie czekając na odmowę pędzimy 
bizonem przez pole. Kurz, pył, drobinki zbóż – wszystko 
ląduje na spoconym ciele i wpada do oczu. Rolnicy śmieją 
się. Są przyzwyczajeni do tego typu niedogodności. 

Docieramy do przyczepy. Z pokaźnej rynny wysypują się 
do niej ziarna. Cały zabieg rolnicy powtarzają wiele razy, 
aż pole staje się puste. W sierpniu żniwa się kończą. 
W błędzie jest jednak ten, kto sądzi, że na tym kończy się 
praca w polu. – Zaczynamy przygotowania do siewu 
ozimego. Pole trzeba nawieźć obornikiem, zaorać i we 
wrześniu wysiać zboża ozime – wyjaśniają rolnicy. 
My jednak zatrzymujemy się na żniwach. Ich zakończenie 
bowiem to co roku powód do świętowania, do dziękowania 
za plony, do organizacji Dożynek…  

W Świniowicach przygotowania do tegorocznego święta 
plonów rozpoczęły się już w połowie maja. 15 i 16 maja 
Koło Kobiet Aktywnych „Johanki” oraz wszyscy chętni 
mieszkańcy wsi zasiedli, by zgodnie z tradycją, 
wykorzystując dary natury własnoręcznie wykonać 
m.in. kwiotki z bani, 100 woniaczek i ozdobne wazony. 
Największym wyzwaniem była jednak korona dożynkowa. 
Prace ruszyły pod koniec maja. Najpierw powstała 
metalowa konstrukcja wykonana przez mieszkańca wsi. 
W czerwcu zebrano snopki ze zbożem, które następnie 
odpowiednio związane, powieszono do wyschnięcia. 
W połowie lipca szkielet był gotowy. Cały proces Johanki 
relacjonowały na swoim fanpage na FB – polecamy!  
Ostateczny efekt kilkumiesięcznych przygotowań można 
było zobaczyć dopiero podczas Dożynek.  

Foto. Rolnictwo to obowiązek nietolerujący taryfy ulgowej. Mało tego, 
kapryśna pogoda pozostaje całkowicie obojętna na ludzki trud włożony  

w uprawy. W tym roku zesłała suszę. – Kiedy zaczynają się żniwa, 
zmęczenie nie ma znaczenia, trzeba się wziąć w garść i iść w pole.  

Co nas denerwuje? Gdy ktoś z lekceważeniem wypowiada się o naszej 
pracy, jak słyszymy, że mamy łatwo, bo pracujemy w domu. To bzdura! 
To ciężka, fizyczna praca od świtu do zmierzchu bez gwarancji sukcesu, 

bo głównym czynnikiem sprawczym jest pogoda  
– mówi pani Teresa John.  
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Tego dnia Świniowice błyszczały! Główna ulica ozdobiona 
plonami i barwnymi chorągiewkami stała się scenografią 
prawdziwego spektaklu – korowodu dożynkowego  
z orkiestrą dętą na czele, koronami dożynkowymi  
(ze Świniowic, Tworoga i Boruszowic-Hanuska), 
gospodyniami w tradycyjnych strojach, władzami 
samorządowymi, bryczkami i wszystkimi mieszkańcami. 
Państwo Zelder pełnili rolę starostów dożynkowych. – To 
mieszkańcy Wykierza. Wiele osób nie wie, że ten 
przysiółek należy do Świniowic. Chcieliśmy w ten sposób 
wyróżnić Wykierz – mówi sołtys Świniowic, Patrycja 
Skowronek.  W programie artystycznym znalazł się występ 
orkiestry Dętej z Kotów,  zespołu „Szlagier Maszyna”, 
grupy „Kafliki” oraz zabawa taneczna z zespołem „Lovers”.  

POBIEGLI Z POMOCĄ! 

Świetna atmosfera, dobrze oznaczona i zabezpieczona 
trasa biegu, wspaniała pogoda i uśmiech na twarzach 
zawodników! Czy można chcieć więcej? Właśnie w tak 
wyśmienitych humorach w sobotę 3 sierpnia prawie 
dwieście osób pobiegło i pomaszerowało 
w II Charytatywnym Biegu i Marszu NW w Kotach. 

Impreza zorganizowana przez sołtysa, Adama Wandzika, 
jego żonę Ewę oraz ludzi dobrej woli po raz drugi 
przyciągnęła biegaczy z całego regionu. Charytatywny cel 
wydarzenia był dodatkową motywacją dla miłośników 
aktywnego spędzania czasu. Jak przystało na rodzinną 
i charytatywną imprezę w biegu brali udział zarówno 
rodzice z dziećmi, jak i teamy biegowe z bliższej i dalszej 
okolicy. Najmłodszym uczestnikiem na mecie okazał się 
Filip Janocha, liczący 10 wiosen, a najstarszym Wojciech 
Włodarczyk , mający 72 lata. Wszyscy biegli i maszerowali 
ramię w ramię z pomocą dla młodych mieszkańców Kotów: 
Magdy i Marka, którzy urodzili się z zespołem downa. 
Zebraną kwotę (niemal 6 tys. zł) przeznaczono na ich 
turnusy rehabilitacyjne.  

– Super organizacja, świetnie przygotowana i oznaczona 
trasa oraz pyszny catering – mówi zawodnik z Krakowa, 
który pierwszy raz brał udział w biegu. Organizatorzy 
w profesjonalny sposób podeszli do organizacji zawodów,
co nie uszło uwadze zawodników, którzy chwalili ich 
wysoki poziom. Zadbano o parking, sprawną obsługę 
w biurze zawodów oraz dobre oznakowanie trasy biegu. 
W organizacji pomogli strażacy z jednostek OSP w Kotach 
i Potępie.  

OD ZIARENKA DO BOCHENKA 

W tym roku świniowickie Święto Pieczenia Chleba 
połączono z Dożynkami. 25 sierpnia dziękowano nie tylko 
za plony, ale także za pracę rolników i smak tradycyjnego 
chleba. Ten w Świniowicach zajmuje wyjątkowe miejsce. 
Dzięki odnowieniu popadającego w ruinę „piekarnioka” 
mieszkańcy wsi mogą szczycić się oryginalnym, 
unikatowym na skalę regionu, a być może również kraju, 
wypiekiem – chlebem pieczonym na liściu kapusty. Przed 
godz. 17 bochenki, przygotowywane według receptury 
sprzed stu lat, na oczach widowni zostały włożone do 
wolnostojącego „piekarnioka”. Po ok. godzinie właścicielka 
miejscowej piekarni – Małgorzata Szyguła – wyjęła 
pachnące chleby. Kilkadziesiąt metrów dalej trwała już 
zabawa dożynkowa. 

Po biegu wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
medale z logo biegu, które w tym roku przybrały kształt 
liścia dębu. Nagrody wręczył wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
W biegu pierwsze miejsce wśród mężczyzn zajął Adrian 
Wojtacha, a wśród  kobiet Justyna Hajda. Natomiast 
pierwszym maszerującym na mecie był Ryszard Kłyś 
a pierwszą kobietą okazała się Sylwia Libardi-Kłyś. 
Zawody połączone zostały z festynem rodzinnym, były gry 
i zabawy dla dzieci prowadzone przez animatorów, 
dmuchańce i słodki poczęstunek. O artystyczną oprawę 
zadbała, zabawna jak zawsze, Inga Papkala z przyjaciółmi. 
Wieczorną zabawę taneczną poprowadził DJ Grześ. 

 

Foto.  W przygotowanie Święta Plonów zaangażowało się wielu 
mieszkańców, których nie sposób wymienić. – Wszystkim jestem 

ogromnie wdzięczna. Dziękuję – mówi pani sołtys. 
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KURIER HOBBYSTA 
ZAJĘCIA W GOK-u 

Trwają prace nad nowym grafikiem zajęć stałych  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Wciąż 
można zapisać dzieci i młodzież na warsztaty 
plastyczne, zajęcia organizowane w ramach Akademii 
Sportu „DESHI”, a także skorzystać z oferty zajęć 
fitness dla dzieci i dorosłych. W tym roku instruktorzy 
przygotowali wiele atrakcyjnych i nowych propozycji. 
O niektórych z nich przeczytacie poniżej.  

2 września odbyło się spotkanie organizacyjne Akademii 
Sportu DESHI, na którym instruktor opowiedział o planie 
działania na najbliższy czas. Prócz standardowej oferty  
w postaci cotygodniowych spotkań w GOK-u (kyokushin 
karate, akrobatyka, taniec nowoczesny, skateboard, rolki, 
wrotki…) planowany jest rajd rowerowy, wyjazd do teatru, 
nocne zajęcia (kino sferyczne) i Noc Małego Komandosa – 
zajęcia poprowadzi żołnierz zawodowy Jednostki 
Specjalnej Komandosów w Lublińcu. Zajęcia są 
adresowane do wszystkich  uczestników zajęć 
organizowanych przez GOK (dzieci i dorosłych).  

Zaproponowano także wspólny wyjazd Akademii Sportu 
DESHI i uczestników warsztatów plastycznych do zamku  
w Olsztynie lub do Pieskowej Skały, gdzie odbędzie się 
trening (członkowie DESHI) oraz plener malarski 
(warsztaty plastyczne). Nie zabraknie wydarzeń z okazji 
Helloween, Andrzejek i dnia św. Mikołaja. Jeżeli rodzice 
mają inne propozycje, mogą je zgłaszać i aktywnie 
wpływać na ofertę. Terminy będą na bieżąco podawane na 
facebookowym fanpage’u Akademii oraz na stronie 
internetowej GOK-u (www.gok-tworog.pl)  

Wszelkie pytania dotyczące oferty prosimy kierować 
do naszych instruktorów: 

 Patrycja J. (taniec/fitness) – tel. 726 690 977 
 Jolanta W. (warsztaty plastyczne) – tel. 601 49 

00 99 
 Robert W. (Akademia Sportu DESHI) – tel. 693 

645 690 
 

Obóz zakończył egzamin na kolejne stopnie uczniowskie. 
– Cała nasza jedenastka zdała bez poprawek. 
Egzaminował osobiście Shihan Bogusław Jeremicz 6 Dan
– mówi Robert Warzecha. Wyjazd został wsparty 
(dofinansowany) przez: GOPS Tworóg, CARITAS Tworóg, 
BS w TWOROGU, Firmę ProBus oraz Rodziców. 

MORSKA BRYZA TO JEST TO! 

Morska bryza, wakacyjny klimat i … trening. 
Członkowie Akademii Sportu „DESHI”, działającej przy 
GOK-u w Tworogu spędzili aktywny tydzień nad 
morzem. W lipcu wzięli udział w obozie „Kyokushin 
Karate. Dębina 2019 r.”.  

– W tym roku pojawiło się 6 ekip z Radomia, Lubszy, 
Mielca, Warszawy, Mysłowic i Tworoga. Łącznie było 
10 Instruktorów i 78 uczestników. Każdy dzień oznaczał 
trening Karate i całe mnóstwo atrakcji w postaci gier, 
zabaw, dyskotek i zwiedzania okolicy. Pogoda co prawda 
nie dopisała, ale nie przeszkodziło nam to w zwiedzaniu 
Ustki i Rowów oraz spacerowaniu po plaży w Dębinie –
mówi opiekun, Robert Warzecha.  
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Otwarcia zawodów dokonał  Komendant Zarządu 
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
dh Joachim Soll. Do zawodów przystąpiło 13 drużyn, 
w tym dwie kobiece, które rywalizowały ze sobą 
w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej 
z przeszkodami. W konkurencji „ćwiczenie bojowe” 
należało zbudować linię ssawną, linię główną zakończoną 
rozdzielaczem i dwóch linii gaśniczych, których zadaniem 
jest odpowiednio obrócenie tarczy oraz przewrócenie 
pachołków. W trakcie wykonywania tego zadania jeden 
z druhów z OSP Potępa uległ kontuzji i niezbędne było 
udzielenie pomocy medycznej. Poza tym incydentem 
zawody przebiegały w bardzo sportowej i miłej atmosferze. 
Równolegle odbywająca się impreza pożegnania lata 
przyciągnęła rodziny z dziećmi, które kibicowały druhnom 
i druhom. Strażacy podczas zawodów pokazali, że zawsze 
są w dobrej kondycji i gotowi do niesienia pomocy.  

Komisja sędziowska z gminy Ożarowice, pod 
przewodnictwem st. kpt. Daniela Kozioł, czuwała nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów. Klasyfikacja 
generalna zawodów przedstawia się następująco: Grupa A 
(Męskie Drużyny Pożarnicze) I miejsce Ochotnicza Straż 
Pożarna w Potępie, II miejsce – OSP Wojska, III – OSP 
Tworóg, IV – OSP Koty, V – OSP Świniowice, VI – OSP 
Połomia, VII – OSP Krupski Młyn. Grupa C (Kobiece 
Drużyny Pożarnicze) triumfowała drużyna OSP Potępa. 
Grupa A-MDP (Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 
Chłopców od 10 do 16 lat): I miejsce OSP Wojska, 
II miejsce OSP Połomia. Grupa C-MDP (Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza Dziewcząt od 10 do 16 lat) zwyciężyła 
drużyna OSP Połomia. W Grupie Mieszanej MDP 
Dziewcząt i Chłopców od 10 do 16 lat I miejsce OSP Koty, 
II OSP Krupski Młyn.  

FAJNE FURY! 

Pod koniec sierpnia naszą gminę odwiedziły Śląskie 
SzajBusy – grupa miłośników klasycznych 
Volkswagenów. Ok. 70 załóg w niepowtarzalnych 
„furach” zatrzymało się na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. „SzajBusy” spędziły  
w Brynku trzy dni (od 23 do 25 sierpnia). Jak wyglądał 
II Śląski Zlot Klasycznych Volkswagenów i skąd miłość 
do niemieckiej motoryzacji?  

„Ślaskie SzajBusy” to grupa zrzeszająca użytkowników 
Volkswagena T3 z województwa Śląskiego. Sam pomysł 
założenia grupy powstał spontanicznie na zlocie  
w Pęczniewie w 2017 roku. Od tamtej pory właściciele 
przeróżnych modeli VW, ze wspomnianym T3 na czele 
spotykają się, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem, 
zarażać pasją i dobrze się bawić! – Uwielbiamy takie 
miejsca, z dala od miejskiego zgiełku, gdzie można 
odpocząć. Jesteśmy w Brynku po raz pierwszy, ale mamy 
nadzieję, że nie ostatni – mówi jeden z „SzajBusów”, 
Mateusz Tingler. Choć grupa działa na terenie Śląska, jest 
otwarta na miłośników marki Volkswagen z całej Polski,  
a nawet Europy. Na zlocie w Brynku pojawiła się nawet 
załoga z Ukrainy. 

Gospodarzem tegorocznych zawodów była OSP Potępa. 
Uroczystego wręczenia pucharów dokonali Wójt Gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź i Wójt Gminy Krupski Młyn 
Franciszek Sufa. Wśród zaproszonych gości znalazły się 
następujące osoby: v-ce Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach dh Andrzej Pilot, 
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich 
Górach – st. bryg. Adam Lachowicz, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Tworogu Andrzej Ecler, 
z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Brynek – Adam Mazur, 
pani poseł Barbara Dziuk oraz Przewodniczący Rady 
Gminy Krupski Młyn – Artur Dawydzik. 

 

Foto.  Golfy, garbusy, corrado, jetty, polo i przede wszystkim transportery 
różnych generacji. W stylu rustykalnym, militarnym, retro… Musicie to 

zobaczyć! Zdjęcia fajnych fur znajdziecie na www.twg-kurier.pl. 

Co takiego jest w niemieckiej motoryzacji? Dlaczego 
akurat VW? – Bo to są fajne fury! Ich po prostu nie da się 
nie lubić. I ostrzegam – to zaraźliwa pasja, która integruje  
i zrzesza naprawdę fajnych ludzi. Takie zloty to okazja do 
rozmów o naszej pasji, ale też np. do zdobycia jakiejś 
części do samochodu, co w przypadku klasyków wcale nie 
jest proste. Przede wszystkim jednak jesteśmy nastawieni 
na realizację idei jaka przyświeca T3 – na podróżowanie  
w naszych mobilnych domach. Pakujemy się, jedziemy, 
rozkładamy i dobrze bawimy – mówi Mateusz.  

WIDOWISKOWO I BOJOWO! 

W ostatni dzień wakacji było naprawdę gorąco i to nie 
tylko za sprawą wysokiej temperatury. Gorąca 
atmosfera panowała na stadionie KS Nitron  
w Krupskim Młynie, gdzie 31 sierpnia odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP Gminy Tworóg. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
„PRZEBOJOWE SMAKI”  
W NOWEJ WSI TWOROSKIEJ 

Kamery są już gotowe. Dźwiękowiec sprawdza 
ustawienia, kierownik produkcji dogaduje szczegóły. 
Jeszcze tylko ostatnie próby, kilka poprawek 
scenografii, drobna korekta makijażystki i już… Pada 
pierwszy klaps na planie. W sierpniu na terenie 
Ośrodka Jeździeckiego „Ranczo Baranówka” w Nowej 
Wsi Tworoskiej powstało kilka odcinków 
„Przebojowych smaków” Mariusza Kalagi. Program 
jest emitowany na antenie telewizji TVS w każdą 
sobotę o godz. 20, powtórka w niedzielę o godz. 13.  

– „Przebojowe Smaki” to nasza wakacyjna propozycja.  
W ramówce znajduje się od początku lipca – mówi 
kierownik produkcji, Justyna Pietryga. Czym program się 
wyróżnia? To zgrabne połączenie kulinariów z muzyką. 
Mariusz Kalaga dba o oprawę muzyczną, a jego żona 
Bogusia przygotowuje smaczne potrawy według autorskich 
przepisów. Przy ich wspólnym stole zawsze znajdzie się 
miejsce dla zaproszonych gości.  

Gdy odwiedziliśmy „Baranówkę” trwały przygotowania do 
produkcji odcinka z udziałem zespołu „Babsztyl”. – 
Urokliwe miejsce, o którego istnieniu nie mieliśmy pojęcia. 
Co prawda przejeżdżaliśmy przez gminę Tworóg, graliśmy 
kilkakrotnie w Koszęcinie, ale Nowej Wsi Tworoskiej nie 
znaliśmy. To prawdziwa przyjemność spędzać dzień w tym 
miejscu – mówi wokalista, Zbigniew Hofman. W tle widać 
Cezarego Makiewicza strojącego gitarę. Zespół debiutował 
na festiwalu piosenki turystycznej „Bazuna” w 1977 r.  
Gra mieszankę country, folku, popu i rocka. W programie 
zagrali kilka swoich hitów: „Na stawigudzkim polu” i „Już 
słoneczko zaszło”.  Do rytmów country, do rancza,  
do pogody i nastrojów idealnie wpasowała się kulinarna 
propozycja pani Bogusi – soczysty burger z wołowiny.  
W pozostałych odcinkach na stole „Baranówki” pojawił się 
grillowany pstrąg, roladki z kurczaka i wegańskie szaszłyki 
(przepis na to cudo na naszej stronie www.twg-kurier.pl). 

Foto. Zbigniew Hofman i Cezary Makiewicz z zespołu „Babsztyl” podczas 
nagrania „Przebojowych Smaków” Mariusza Kalagi w towarzystwie 

gospodarzy programu.  

 

– Produkcja jest trudna logistycznie, ale lubimy takie 
wyzwania. Na poziom trudności wpływa kilka czynników. 
Gotowanie odbywa się „na żywo”. Nie korzystamy 
z półproduktów czy wcześniej przygotowanych potraw. 
Produkcja musi podążać za gotowaniem. Podobnie 
dźwięk. W „Przebojowych smakach” nie ma playbacku. 
Nagrywamy i montujemy materiał w czasie rzeczywistym. 
Wykorzystujemy do tego 5 kamer. Na montażu program 
wzbogacany jest o teledyski z utworami gości. Na antenie 
program trwa 45 min. – wyjaśnia Justyna Pietryga.  

W Nowej Wsi Tworoskiej powstały cztery odcinki programu 
z udziałem greckiej grupy „Mythos”, zespołu „Chwołki”, 
„Babsztyl” oraz Mirka Jędrowskiego. Wszystkie 
popremierowe odcinki znajdziecie na stronie www.tvs.pl.   

NA BAZARKU PANA PIOTRA 
W jednym z odcinków „Przebojowych smaków” 
Mariusza Kalagi nagrywanych w Nowej Wsi Tworoskiej 
Bogusia Kalaga przygotowała niestandardowe, bo 
wegańskie szaszłyki. Taka propozycja będzie 
ciekawym urozmaiceniem grillowego stołu. 
Podpowiadamy więc gdzie znaleźć smaczne 
i ekologiczne warzywa, które mogą się wam przydać 
do takich eksperymentów. Obierzcie kierunek 
Boruszowice…  

Gospodarz – Piotr Zientek – zaprasza na swoje podwórko
do Boruszowic, ul. Braci Bolko 28. Jak sam twierdzi, 
w jego gospodarstwie znajdziecie dorodne i zdrowe 
warzywa uprawiane bez nawozów, w zgodzie z matką 
naturą. Gospodarstwo poznacie od razu. Wrota są zawsze 
szeroko otwarte, jakby zapraszały do wejścia, dlatego nie 
dziwi nas, że obok domu już ktoś pyta o warzywa. Na 
grządkach rosną sałaty, zioła, długie rzędy marchewki, 
buraków, cebuli i fasoli. Nowością w tym roku jest bób. 

 

Foto. Mariusz i Bogusia, jedzenie i muzyka – to dwa zgrane duety, które 
w „Przebojowych smakach” spotykają się przy jednym stole. Na zdjęciu 
podczas produkcji odcinka z udziałem Mirka Jędrowskiego. Kierownik 

produkcji, Justyna Pietryga, daje sygnał do rozpoczęcia nagrania. Nasze 
zdjęcia z planu zdjęciowego znajdziecie na www.twg-kurier.pl.   

.  

 

Foto. Patrycja Knosała. 
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– Nie robię oprysków, stosuję pułapki lepowe na owady 
zagrażające uprawom. Poza tym naturalny nawóz, woda  
i słońce. Nic więcej – zachwala rolnik. Choć susza dała mu 
się we znaki, on tylko macha ręką. – Z uprawą zawsze jest 
robota, jak nie susza, to coś innego, ale ja to uwielbiam. To 
moje hobby – przyznaje. Jego ulubiony zakątek jest gęsto 
zarośnięty rozłożystymi liśćmi. Pod nimi rosną dynie. 
Pierwsze dojrzałe okazy pojawiły się już w sierpniu. – Mam 
tu ponad 20 gatunków – mówi. W tym roku niefortunnie 
dynie pana Piotra zasmakowały dzikom. – Było to trochę 
kłopotliwe. Dziki w ogóle nie boją się ludzi, spacerowały 
beztrosko po podwórku tratując i wyjadając uprawy. Kilka 
razy musiałem przed nimi uciekać. Straciłem  
ok. 30 procent dyń – mówi. Jednak te, które zostały robią 
wrażenie. Niektóre ważą nawet 130 kg!    

Zdjęcia na www.twg-kurier.pl  

FESTYNOWY ZAWRÓT GŁOWY 

To już coroczna tradycja. Kiedy w Mikołesce jest festyn, 
pogoda sprzyja. 6 lipca nie przeszkadzał ani deszcz, ani 
upał. Dopisała też frekwencja i humory. Wśród gości,  
co bardzo cieszy organizatorów, było wielu rowerzystów, 
którzy festyn potraktowali jako przyjemny przystanek. Gdy 
oni odpoczywali, inni korzystali z wielu atrakcji. Były gry  
i zabawy dla dzieci, lekcje udzielania pierwszej pomocy, 
przejażdżki bryczką, dmuchańce, malowanie buzi, a także 
turniej siatkówki o Puchar Sołtysa. Czas umilała orkiestra 
dęta OSP Boruszowice-Hanusek, występ DJ-a oraz 
koncert grupy Satisfaction Rock. Na głodnych natomiast 
czekała kiełbasa z grilla i chleb z tłustym.  

Festyn rodzinny w Boruszowicach-Hanusku odbył się 
w sobotę 24 sierpnia. Imprezę uświetnił koncert Orkiestry 
Dętej OSP Boruszowice-Hanusek, gwiazdą wieczoru był 
zespół "Śląskie Trio" Piotra Szefera, który wprowadził 
wszystkich w biesiadny klimat. Wieczorem natomiast 
bawiono się z zespołem Exel. 

POSZUKIWACZE ZAGINIONEGO 
HASŁA 

22 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tworogu zorganizowano podchody z książką. 
Zabawa miała zachęcić najmłodszych do czytania 
książek i odwiedzania bibliotek. Były zagadki 
matematyczne, rebusy, krzyżówki i zabawy ze 
słowami. W roli poszukiwaczy zaginionego hasła 
wystąpiła grupa dziewczyn, która od razu zabrała się 
do pracy. Zadaniem detektywów było odnalezienie 
wszystkich liter tworzących zaginione hasło 
i odczytanie go. Podróż nie była jednak łatwa. Po 
drodze należało prawidłowo rozwiązać wiele zagadek. 
Przydała się znajomość alfabetu, pisarzy, tytułów 
książek, a nawet umiejętność liczenia.  

13 lipca bawiono się na placu obok GOK-u w Tworogu. 
Na festynie sołeckim zagrała orkiestra dęta OSP Tworóg, 
zespół Blue Party, a zabawę taneczną poprowadził zespół 
„Somer”. Był też pokaz ratownictwa technicznego
zorganizowany przez OSP Tworóg. Widzowie z wielkim 
zaciekawieniem oglądali, m.in. jak wydobywa się 
poszkodowanego z pojazdu. Dodatkową atrakcją dla 
najmłodszych była samodzielna obsługa węża 
strażackiego oraz nauka udzielania pierwszej pomocy
w nagłych przypadkach, strażacy wyjaśnili także jak 
zastosować defibrylator AED.  
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Tego dnia biblioteczne regały otrzymały nazwy 
kontynentów. Podróż rozpoczęła się w Ameryce. To tam 
należało odnaleźć kopertę z pierwszymi wskazówkami.  
W środku znajdowała się „porcja” literek i zagadka. 
Prawidłowo rozwiązana odsyłała na półkę z książkami.  
W jednym z woluminów znajdował się kolejny element 
układanki. W ten sposób detektywi przemierzyli „kawał” 
świata dowiadując się przy okazji w jaki sposób są 
układane i porządkowane książki w bibliotece.  

 

Zabawa była genialna! Dzieci miały okazję poznać 
księgozbiór, poczuć się pewniej wśród bibliotecznych 
regałów, a przy okazji świetnie się bawić. Po zakończeniu 
podchodów był czas na poczęstunek i dyplomy. 
Bibliotekarki planują powtórzyć zabawę. Informacje  
o zapisach będą się pojawiać na stronie internetowej 
www.gok-tworog.pl.   

LOURDES W KOTACH 

U podnóża Pirenejów we Francji znajduje się Grota 
Massabielska. W 1858 Bernadeta Soubirous miała  
18 widzeń Dziewicy Maryi. Wykonując polecenie Maryi 
Panny, Bernadeta odnalazła w grocie źródło. Od tego 
czasu zdarzają się przypadki, że osoby, które obmyją 
się wodą ze źródła, dostępują cudownego 
uzdrowienia. Co to ma wspólnego z Kotami? 

Na końcu ulicy Polnej w Kotach na posesji państwa 
Grzesiek znajduje się grota z figurką Matki Bożej na wzór 
Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Grota zbudowana  
z polnych kamieni z betonową figurką Matki Bożej przed 
którą klęczy Bernadetka robi ogromne wrażenie. 
Kapliczka, którą porasta gęsty bluszcz pięknie wygląda 
oświetlona słońcem. – Marzeniem dziadków było 
odwiedzenie Sanktuarium poświęconego Matce Bożej z 
Lourdes, jednak nie było ich stać na taki wydatek. Pomysł 
na zbudowanie podobnej kapliczki pojawił się, gdy Ksiądz 
Henryk Gawelczyk zaproponował, aby na końcu każdej 
ulicy w Kotach zbudować kapliczkę lub krzyż – wspomina 
opiekunka groty, Maria Kubanek. Projekt i budowa groty to 
zasługa dziadka pani Marii, który razem ze swoim bratem i 

synem urzeczywistnili marzenie. Figurkę kupiono 
w Piekarach Śląskich, zakup sfinansowali wszyscy 
mieszkańcy ul. Polnej. Betonową rzeźbę pomagało 
umieścić  w grocie aż dziesięciu mężczyzn. Poniżej figury 
znajduje się marmurowa tablica z napisem „Jam jest 
niepokalane poczęcie” oraz marmurowy ołtarz. Nasza 
gospodyni wspomina – Podczas niedawnej renowacji 
kapliczki, dowiedziałam się, że figurkę przywiozła pani 
Krystyna Nowicka z mężem. W tamtym czasie tylko oni 
dysponowali odpowiednio dużym samochodem. Historia 
w pewnym sensie zatoczyła koło. W tym roku los po raz 
kolejny zetknął Krystynę Nowicką z figurą Matki Bożej. 
To ona wraz z plastyczką Jolantą Warzechą 
bezinteresownie podjęła się zadania odnowienia figury (na 
zdj. powyżej Jolanta Warzecha podczas renowacji).  

Kapliczka została poświęcona w maju 1988 roku przez 
ks. Gawelczyka. Co roku odbywały się tutaj nabożeństwa 
majowe oraz różańcowe, ludzie przychodzili się tutaj 
modlić w różnych intencjach, obecnie zaglądają tutaj coraz 
rzadziej. Co roku na Boże Narodzenie pani Maria Kubanek 
dba o odpowiednią oprawę i oświetlenie groty. Warto 
odwiedzić to magiczne miejsce i poczuć jego mistyczny 
klimat. – Pamiętam jak moja babcia opowiadała mi, że 
pewna kobieta z naszej wsi chorowała na raka. 
Szczęśliwie wyzdrowiała i dowiedziała się że jest w ciąży. 
Jednak bardzo martwiła się o zdrowie dziecka. Codziennie 
przychodziła modlić się tutaj do świętej panienki. Modlitwy 
zostały wysłuchane, urodziła zdrową dziewczynkę i dała jej 
na imię Brygidka – wspomina.  

Foto.. Dziewczyny dotarły do „Australii”. Właśnie przeszukują regały na 
dziale dziecięcym. Gdzieś między książkami czeka na nie ukryta  

koperta z zagadką.  
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niedopilnowanie obowiązków spada bezpośrednio na nas.
To bezpieczeństwo decyduje o słuszności prowadzonych 
prac porządkowych, a my jesteśmy zobowiązani do 
dostosowania linii kolejowych do odpowiednich przepisów 
– tłumaczyła Barbara Skalska z PLK. W ubiegłym roku 
odnotowano 973 zdarzeń na sieci kolejowej z udziałem 
drzew. Na torach znalazły się całe pnie lub konary. 
Spowodowało to opóźnienia 1354 pociągów pasażerskich. 
Tylko do połowy 2019 roku na liniach kolejowych GOP 
zdarzenia z drzewami spowodowały opóźnienie ponad 
330 pociągów na 20 tys. minut.  

Zasadność istnienia samych przepisów to jedno, ich treść 
to drugie. Obrońcy przyrody uważają, że aktualnie 
obowiązujące przepisy mówiące o 15 metrach są 
absurdalne. Na poparcie swoich przekonań podali 
przykłady takich krajów jak Francja, Hiszpania czy Wielka 
Brytania, gdzie odległość wycinanych drzew jest znacznie 
mniejsza (przykładowo we Francji jest to odległość 5 m).  

– Gmina Tworóg będzie wspomagać stowarzyszenie 
w działaniach uniemożliwiających wycięcie tych drzew. 
Złożymy odpowiednie pismo do Starostwa Powiatowego, 
tym, bardziej że drzewa, o których mowa leżą na działkach 
należących do gminy Tworóg. Jeżeli nie uda się 
powstrzymać tej wycinki na pewno będziemy starali się 
o zrekompensowanie tego w środowisku poprzez 
nasadzenia. Jednak kluczowy problem nie tkwi 
w pracownikach PKP czy starostwa. Interweniować należy 
u ustawodawcy, który jest odpowiedzialny za tworzenie 
prawa, z którym my później musimy się mierzyć w nie 
zawsze równej walce – podsumował wójt.  

KRZYŻÓWKA NIE DO 
ROZWIĄZANIA? 

Skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Pyskowickiej z DK 11 
w Brynku, z którego codziennie korzystają kierowcy, 
piesi, rowerzyści, osoby starsze, dzieci i młodzież 
szkolna jest prawdziwym utrapieniem. Duże natężenie 
ruchu oraz poruszanie się samochodów 
wielkogabarytowych stanowi zagrożenie dla 
wszystkich. Niedawno kierowcy podnieśli alarm 
w sprawie ustawionych wzdłuż rowu barierek, które 
w efekcie tylko utrudniły widoczność wyjeżdżającym 
od strony Połomi.  

15 OCALAŁYCH? 

Dlaczego nie poinformowano opinii publicznej o tak 
potężnej ingerencji w środowisko? Dlaczego wycinka 
drzew została przeprowadzona w okresie ochronnym, 
bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Katowicach na niszczenie gniazd w okresie lęgowym 
ptaków? To niektóre z pytań na jakie obrońcy przyrody 
próbowali otrzymać odpowiedź na spotkaniu  
w sprawie wycinki drzew wzdłuż linii kolejowej nr 144 
Tarnowskie Góry – Opole Główne. Spotkanie 
zorganizowano 14 sierpnia w Urzędzie Gminy  
w Tworogu.   

Inicjatorami dialogu była nieformalna grupa miłośników 
przyrody pod nazwą „Drzewo głos”. Swoją aktywnością  
próbują wpłynąć na zmianę decyzji w sprawie wycinki  
15 drzew, które znajdują się w pobliżu dworca kolejowego 
w Tworogu. Dla przypomnienia, wycinka drzew wzdłuż linii 
kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne jaka 
ruszyła w kwietniu 2019 zakładała usunięcie ponad 18 tys. 
drzew. – Wycięto tysiące drzew. Przy tej liczbie nasze  
15 drzew może się komuś wydać śmieszne. Jednak jeżeli 
pozwolimy na ich wycięcie, to z obranego kierunku trudno 
już będzie zawrócić – mówili członkowie stowarzyszenia 
„Drzewo głos”. 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego w Tarnowskich Górach, wójt gminy 
Eugeniusz Gwóźdź oraz członkowie organizacji „Drzewo 
głos” sprzeciwiający się wycince drzew. Lider 
stowarzyszenia Adrian Król stanowczo domagał się 
odstąpienia od wycinki 15 drzew twierdząc, że we wniosku 
podano nieprawdziwe dane. – We wniosku o wydanie 
zgody na wycinkę podano zafałszowane dane, średnice 
zostały podane jako obwody drzew. W tej sprawie złożone 
zostanie pismo do starostwa o wznowienie postępowania 
administracyjnego w sprawie wydanego pozwolenia na 
wycinkę drzew – mówił Adrian Król. Zwrócił również 
uwagę, że wycięto 10 dębów o rozmiarach pomnikowych 
na 14-kilometrze linii nr 144. – Starostwo na wniosek 
zarządcy, czyli w tym przypadku PKP, jako właściciela 
gruntów ma obowiązek wydać zgodę na wycinkę. Wynika 
to z rozporządzenia o transporcie kolejowym. Sprawdzanie 
drzewostanu spoczywa w tym momencie na wykonawcy. 
Mimo to obszar poddany do wycięcia jest sprawdzany 
punktowo przez pracowników starostwa – tłumaczył 
przedstawiciel Starostwa Powiatowego. 

Spotkaniu towarzyszyły duże emocje i ostra wymiana 
poglądów. Przedstawiciele kolei odpierali zarzuty 
tłumacząc się przepisami, którym podlegają (ustawa  
o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 r.  
i rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 7 sierpnia 2008 r. 
do utrzymania bezpieczeństwa obok linii kolejowych). – 
Oczyszczanie terenów wokół linii kolejowej jest związane  
z zapewnieniem bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. 
Szerokość pasa 15 metrów od skrajnej osi torów to wymóg 
ustawowy. Jeżeli nie wypełnimy go, odpowiedzialność za 
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120 METRÓW BEZPIECZEŃSTWA 

Skrzyżowanie z krajówką w Brynku to 
prawdopodobnie najbardziej niebezpieczny fragment 
wsi. Od strony ul. Wiejskiej do przejścia dla pieszych 
nie prowadzi w sposób ciągły żaden chodnik. –
Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali ten problem, dlatego 
zabezpieczyliśmy środku z funduszu sołeckiego na 
utwardzenie pobocza – mów sołtys Brynka, Iwona 
Pryk. Prace ruszyły 12 sierpnia.  

 

Po interwencji sołtys Brynka Iwony Pryk i sołtysa Połomi 
Stefana Paś w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad  
w Katowicach barierki zostały skorygowane poprzez 
ustawienie części z nich pod innym kątem. W ogólnym 
rozrachunku poprawki te nie wpłynęły jednak znacząco na 
poprawę widoczności. Jednak to nie jedyny problem tego 
skrzyżowania. – Najlepszym rozwiązaniem byłoby 
zamontowanie w tym miejscu sygnalizacji świetlnej. Cały 
czas wraz z radą sołecką zajmujemy się tą sprawą. 
Wystosowaliśmy już kilka pism m.in. do GDDKiA  
w Katowicach. Ostatnia odpowiedź, która przyszła  
z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach jest, delikatnie 
mówiąc, kuriozalna – mówi Iwona Pryk. GDDKiA  odmowę 
na zamontowanie sygnalizacji świetlnej na tym 
skrzyżowaniu argumentuje perspektywą budowy drogi  
S-11, która ma odciążyć ruch na tym odcinku. Podaje 
również badania przeprowadzone podczas objazdów DK11 
na danym odcinku, w których „nie odnotowano utrudnień 
wjazdu na drogę główną”. Pojawiło się też zaskakujące 
stwierdzenie: – Z posiadanej przez GDDKiA statystyki 
wypadkowej za okres 2013 – 10.09.2017r. na ww. 
skrzyżowaniu nie doszło do wypadku z udziałem ofiary 
śmiertelnej. Czy to jest argument?  

Jaki będzie finał starań o ustawienie sygnalizacji świetlnej  
i poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi? Miejmy 
nadzieję, że sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu nie 
zastąpi czarny punkt. 

 

Miejsce, o którym mowa to popularna trasa dla pieszych 
i rowerzystów, głównie dzieci. Jest to szlak prowadzący 
m.in. do Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Nic 
dziwnego, że mieszkańcy walczą o poprawę 
bezpieczeństwa. Pani sołtys z radą sołecką zgadzają się 
z ich argumentami, dlatego w tym roku na utwardzenie 
pobocza przeznaczono 8 tys. z funduszu sołeckiego. 
Kwota wystarczyła na wykonanie 60 m. Łącznie inwestycja 
ma objąć 120 m pobocza. Utwardzenie ma się łączyć 
z fragmentem chodnika przy drodze krajowej DK 11. Prace 
będą kontynuowane w przyszłym roku. Iwona Pryk 
szacuje, że sołectwo będzie musiało wyłożyć jeszcze 
ok. 7 tys. zł. – Poza względami bezpieczeństwa inwestycja 
wpływa korzystanie na estetykę, to forma uporządkowania 
pobocza, zadbania o wygląd naszej wsi – mówi.  

HARMONOGRAM 
ZEBRAŃ WIEJSKICH 

Przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich 
dotyczących m.in. podziału środków z Funduszu 
Sołeckiego na rok 2020: 

 11 września 2019 Brynek oraz Boruszowice, 
 18 września 2019 Mikołeska oraz Nowa Wieś 

Tworoska, 
 19 września 2019 Połomia oraz Wojska, 
 20 września 2019 Koty oraz Świniowice, 
 23 września 2019 Tworóg. 

Wszystkie zebrania planowane są na godzinę 18.00. 
Serdecznie zapraszamy. 
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W części artystycznej wystąpił zespół Opery Śląskiej w 
Bytomiu (recital Andrzeja Lamperta) oraz Big Belfer Band. 
Uroczystą galę prowadził duet Anna Popek oraz Wojciech 
Wocław. Zdjęcia znajdziecie na www.twg-kurier.pl  

Szanowni Uczniowie i Rodzice! 
Szanowni Nauczyciele  
i Pracownicy Oświaty! 

2 września br. rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020. 

W imieniu władz samorządowych Gminy Tworóg 
życzymy wszystkim przedszkolakom i uczniom,  
a w szczególności tym, którzy rozpoczynają przygodę  
z nauką, aby potrafili w pełni wykorzystać najbliższy 
czas, aby odkrywali tajemnice świata oraz poznawali 
jego piękno. Niech szkoła będzie dla Was miejscem 
bezpiecznym, przyjaznym i fascynującym, a zdobyta  
tu wiedza i doświadczenie niech procentuje w dalszym 
życiu. 

Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, 
życzymy spokojnej i satysfakcjonującej pracy, inspiracji 
do wprowadzania nowych rozwiązań metodycznych, 
wytrwałości i wyrozumiałości.  

Wam zaś drodzy Rodzice, życzymy, aby osiągnięcia 
Waszych dzieci były dla Was nieustającym powodem 
do dumy. 

Z-ca Wójta Gminy Tworóg             Wójt Gminy Tworóg 
         Łukasz Ziob                           Eugeniusz Gwóźdź 

JUBILEUSZOWA GALA IZBY 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ  
W BRYNKU 

31 sierpnia w plenerach Pałacu w Brynku odbyła się 
jubileuszowa Gala Izby Przemysłowo-Handlowej  
w Tarnowskich Górach z okazji jej 25-lecia istnienia.  
W wydarzeniu po raz pierwszy wzięli udział 
przedstawiciele polskiego rządu. Wśród gości znaleźli 
się minister rodziny, pracy i polityki 
społecznej, Bożena Borys-Szopa oraz Wiceprezes 
Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa 
wyższego, Jarosław Gowin.  

– Działamy od 1994 r. Obecnie IPH skupia ponad sto firm 
z terenu powiatu tarnogórskiego. Naszym celem jest 
wspieranie przedsiębiorców, integracja środowiska, 
zachęcenie właścicieli firm z powiatu do wzajemnej 
współpracy. Staramy się również dotrzeć do młodych 
przedsiębiorców, poznać ich i zaprosić do wspólnych 
działań. Oferujemy nasze doświadczenie, wiedzę  
i doradztwo. Dzisiaj dodatkowo stworzyliśmy możliwość 
spotkania z przedstawicielami rządu. Chcieliśmy, by 
usłyszeli głos przedsiębiorców, a więc tych, którzy żyją  
w Polsce i tutaj płacą podatki. Takie spotkania są naszym 
zdaniem bardzo potrzebne – mówi wiceprezes  
Izby Przemysłowo-Handlowej, Adam Jędrzejczyk. 

Podczas części oficjalnej głos zabrał prezes IPH, 
Aleksander König witając wszystkich gości i zapraszając 
do wspólnego świętowania ćwierćwiecza działalności IPH. 
Ważnym momentem było wręczenie nagród:  „Kruszec 
Biznesu”, „Spiżowy Jorg”, „Śrybny Gwarek”, „Dąb Biznesu” 
oraz „Złota Gracja Biznesu”. Statuetki wręczono 
szczególnie aktywnym przedsiębiorcom, których firmy 
odniosły rynkowy sukces, wyróżniają się dynamicznym 
rozwojem i dobrymi wynikami finansowymi. Więcej na 
temat nagród na stronie www.tarnowskiegory.com.pl  
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TWG KURIER NA WAKACJACH! 

TWG KURIER WRÓCIŁ  
Z WAKACJI! 
W lipcu ogłosiliśmy akcję promocyjną „TWG Kurier na 
wakacjach”. Prosiliśmy Was o zdjęcia z wakacji, na których 
widać „TWG Kuriera”. Spisaliście się na medal! Do redakcji 
napłynęły zdjęcia z różnych zakątów Polski i Europy. 
Dziękujemy za waszą kreatywność. Dzięki Wam kawałek 
naszej gminy zawędrował nad Bałtyk, do Chorwacji, 
Austrii, Bułgarii. Podróżowanie z Wami to prawdziwa 
przyjemność! Wszyscy autorzy otrzymują od nas upominki. 
Zdjęcia w oryginalnych rozmiarach wraz z opisem  
i ciekawostkami znajdziecie na www.twg-kurier.pl  

 


