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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

BEZ WSPÓŁPRACY 
PROBLEM WRÓCI… 

W październiku mieszkańcy 
Połomi martwili się stanem 
wody, w której Sanepid 
stwierdził skażenie. Zagrożenie 
zostało szybko zlikwidowane, 
ale dyskusja o przyczynach, 
formie reagowania i 
informowania społeczeństwa 
trwała.  

Czytaj więcej na str. 12. 

Z DROGĄ  
NIE PO DRODZE 

W Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbyło się spotkanie 
informacyjne w sprawie 
planowanej budowy drogi 
ekspresowej S11.Czym martwią 
się mieszkańcy gminy?  

O tym na str. 13. 

NA HORYZONCIE 
FINAŁ… 
Zniszczony, odrywający się 
tynk, stare elementy 
elewacyjne, bezbarwne mury – 
to już przeszłość.  
Choć termomodernizacja 
przedłuża się, budynki 
użyteczności publicznej 
wyglądają coraz lepiej, a na 
niektórych z nich już dziś widać 
nowoczesne szyldy (zdj. obok).  

Więcej na str. 14.  

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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 
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KURIER POD LUPĄ 
MISTRZYNIE POWIATU 

Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej 
znalazło się w gronie laureatów ogólnopolskiego 
plebiscytu „MISTRZOWIE AGRO” ogłoszonego przez 
„Dziennik Zachodni”. Gospodynie z naszej gminy 
zwyciężyły na szczeblu powiatowym.  

– Uroczysty finał plebiscytu szczebla powiatowego  
i wojewódzkiego, na który otrzymaliśmy zaproszenie odbył 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kłobucku. Zwycięzcy 
tego etapu plebiscytu z województwa śląskiego zostali 
nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz medalami 
„MISTRZOWIE AGRO – WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE”. 
Wręczali je wicemarszałek województwa śląskiego – Beata 
Białowąs, starosta kłobucki – Henryk Kiepura oraz dyrektor 
marketingu „Dziennika Zachodniego” – Krzysztof 
Gronowicz – mówi przewodnicząca KGW w Nowej Wsi 
Tworoskiej, Danuta Elwart. 

Plebiscyt przebiegał etapami w powiatach  
i województwach w kilku kategoriach: Rolnik Roku, Sołtys 
Roku, Sołectwo Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, 
Gospodyni Roku oraz Gospodarstwo Agroturystyczne 
Roku. Zwycięzcy z poszczególnych województw brali 
udział w wielkim finale. Mieszkańcy mogli głosować na 
swoich ulubieńców przez internet lub wysyłając smsa.  

– Cieszymy się z tego wyróżnienia, które motywuje nas do 
dalszego, jeszcze lepszego działania na rzecz naszego 
społeczeństwa. Obecnie KGW w Nowej Wsi Tworoskiej 
skupia w swoim gronie 23 panie nie tylko z Nowej Wsi 
Tworoskiej, ale również z Tworoga, Potępy oraz 
Boruszowic-Hanuska – mówi Danuta Elwart. Gospodynie 
współorganizują wraz z sołtysem i radą sołecką wiele 
cyklicznych imprez integracyjnych (np. spotkanie 
mikołajkowe dla dzieci, spotkanie opłatkowe dla osób 
starszych, babski comber). Wielokrotnie wykonywały 
korony dożynkowe, które siedem razy wygrały konkurs 
gminny, dwa razy powiatowy i raz wojewódzki. 

Uczestniczyły także w konkursach kulinarnych. Od 2008 r. 
reprezentują gminę Tworóg na corocznym powiatowym 
konkursie potraw regionalnych w Tąpkowicach, kilkakrotnie 
rywalizowały w konkursie „Danie Roku” zdobywając 
w 2012 r. pierwszą nagrodę, w 2013 r. „złota warzechę”, 
w 2015 r. „brązową warzechę” oraz możliwość wspólnego 
gotowania z Remigiuszem Rączką na zamku w Toszku. 
Program był wyemitowany w TVP Katowice. W 2013 r. 
otrzymały „Złota Odznakę Honorową za zasługi dla 
województwa śląskiego”, a w 2015 r. zdobyły statuetkę 
„Przyjaciel wolontariatu”. Gratulujemy gospodyniom 
sukcesu!  

MÓJ ŚLĄSK 
Rozstrzygnięto I Wojewódzki Konkurs Literacki „Mój Śląsk” 
pod honorowym patronatem Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach oraz Muzeum w Tarnowskich Górach. 
Ogłosiła go Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
z okazji Roku Powstań Śląskich. Tematem konkursu był
Śląsk – jego historia, historia powstań śląskich, kultura, 
piękno. Zadaniem uczestników było skonkretyzowanie 
w literackiej formie własnych refleksji i opowieści o tym, co 
dla mieszkańca Śląska jest ważne, piękne, niezwykłe, 
warte uwagi, jaki jest jego stosunek do historii Powstań 
Śląskich i historii naszego regionu. Oto laureaci:  

W kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych 
z klas IV-VI:  

I nagroda – Szymon Sokołowski ze SP nr 2 w Rudzie 
Śląskiej, II nagroda – Natalia Lorenc z SP w Tworogu,
II nagroda – Emilia Kaszuba z SP Tworogu, III nagroda –
Patrycja Skórka ze SP nr 2 w Miasteczku Śląskim.  

W kategorii wiekowej: uczniowie szkół podstawowych 
z klas VII-VIII:  

I nagroda – Małgorzata Bańczyk z SP nr 2 w Miasteczku 
Śląskim, I nagroda – Kajetan Nocoń z ZSP 
w Boruszowicach, II nagroda – Elżbieta Gołkowska z ZSP
w Boruszowicach, II nagroda – Piotr Mroziński z SP 
w Tworogu, III nagroda – Julia Ignasiak z SP w Tworogu, 
III nagroda – Żaneta Moc z SP  w Tworogu.  

Nagrody specjalne organizatorów:  

Nagroda Dyrektora SP im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu: Justyna Burda z SP w Tworogu za tekst 
„Jeden dzień na Śląsku”; Nagroda organizatorów dla SP
nr 2 w Lublińcu za utrwalanie śląskich tradycji; Nagroda 
organizatorów dla SP nr 12  w Warszawie za promowanie 
zainteresowań kulturą i historią Śląska; Nagroda Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu: Wiktor Mroziński 
z SP w Tworogu za opowiadanie „Weekendowa 
wycieczka”; Nagroda nauczycieli historii: Emilia Kaszuba 
z SP w Tworogu oraz Kajetan Nocoń z ZSP
w Boruszowicach za utrwalanie historii najbliższych okolic.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

GRZYBOBRANIE 
7 października klasy drugie i trzecie SP w Tworogu zostały 
zaproszone przez zaprzyjaźnione ze szkołą Nadleśnictwo 
w Brynku na grzybobranie. Choć poranek był wczesny i 
mroźny z niecierpliwością czekaliśmy na wyprawę do lasu.  

Nim wyruszyliśmy na grzyby, pan Mariusz Rychter, znawca 
grzybów, wytłumaczył nam, które grzyby możemy zbierać. 
Gościliśmy też panie ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Bytomiu, które wytłumaczyły nam, jak właściwie ubierać 
się do lasu i jak należy postępować w przypadku „złapania” 
kleszcza. Po tej pogadance zabraliśmy swoje koszyki  
i wyruszyliśmy na grzybobranie! Zapał nasz był wielki  
i właściwie każdy z nas znalazł grzyba. Po dojściu do 
Nadleśnictwa czekała już na nas pieczona kiełbasa  
i soczek. Po poczęstunku pan Mariusz oglądał fachowym 
okiem nasze zbiory. Nasze zbiory były ważone i wyłonieni 
zostali zwycięzcy grzybobrania, dla których Nadleśnictwo 
przygotowało nagrody.  

Klasy drugie i trzecie z wychowawcami 

BAWARSKI PRZYSMAK 

Uczniowie z Brynka poznają nie tylko język niemiecki, ale 
również kulturę naszego zachodniego sąsiada. Podczas 
zajęć z języka mniejszości narodowej – niemieckiego –  
każda z klas wzięła udział w zajęciach kulinarnych. Z racji 
trwających dożynek chmielnych, znanego nam wszystkim 
„Oktoberfestu”, uczniowie przygotowali bawarską pastę 
serową. Podczas przygotowań utrwalali słownictwo, mieli 
również możliwość poznania kultury innego kraju  
w praktyczny sposób. Zajęcia pełne wrażeń, pozytywnych 
emocji, aktywności, warsztatów oraz dyskusji. 

JESIENNY PIKNIK  
W BORUSZOWICACH 

Jesienne słońce, wciąż zapraszające do spacerów 
i zabawy na świeżym powietrzu, towarzyszyło nam niemal 
przez cały październik. Aż szkoda nie skorzystać z takiej 
pogody, dlatego Rada Rodziców Gminnego Przedszkola 
w Boruszowicach zorganizowała piknik. Odbył się 
19 października na terenie boiska LKS Olimpia-
Boruszowice, a pierwszą atrakcją spotkania były mecze 
towarzyskie: tatusiowie przedszkolaków kontra uczniowie 
ZSP w Boruszowicach oraz tatusiowie kontra tatusiowie. 
Największymi kibicami takiej rywalizacji były oczywiście 
zachwycone dzieci! 

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Był animator 
zabaw dla najmłodszych, kącik plastyczny, malowanie 
buzi, słodkości upieczone przez mamy i ognisko, przy 
którym można było upiec kiełbaskę. – Panie 
przedszkolanki wraz z przedszkolakami przygotowały 
piękne prace, które były sprzedawane na jesiennym 
kramie i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Do 
tego wszystkiego towarzyszyła nam jesienna, słoneczna 
pogoda. Spędziliśmy sobotę w bardzo miłej i pozytywnej 
atmosferze. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie 
i wspaniałą zabawę! – komentują organizatorzy.  

POZDROWIENIA Z TRYBUN! 

W minionym numerze rozdawaliśmy zaproszenia na mecz 
Górnika Zabrze. Oto jeden ze szczęśliwych zdobywców
podwójnej wejściówki. Razem z synem na żywo zobaczył
potyczki piłkarskie, a nam przesłał pamiątkowe zdjęcie!   
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KURIER HOBBYSTA 
NIEŹLE KRĘCĄ 

Mimo młodego wieku mają duże aspiracje i ambicje. 
Jakiś czas temu pisaliśmy o ich sukcesach  
i projektach. Amatorski film „100 metrów” Piotra 
Szewczyk zdobył II miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży KINOLUB 
2016. Mateusz Swoboda zdobył I miejsce juniorów  
w zawodach o Puchar Polski w Longboard Running 
8 w Dąbrowie Górniczej. Co zmieniło się od tego 
czasu? Czy dalej rozwijają swoje pasje, a może osiedli 
na laurach? 

Tarnogórski rynek, rzeźby Gwarka, stare kamienice  
i ciasne uliczki, parki miejskie… Taką scenerię wybrał Piotr 
do swojego czterominutowego filmu. Zabytkową 
architekturę Tarnowskich Gór podziwiamy z perspektywy 
serfującego na longboardzie Mateusza, całość dopełnia 
świetna muzyka. Tak oryginalny przewodnik po 
Tarnowskich Górach to efekt współpracy dwójki młodych 
mieszkańców Tworoga. – Chcieliśmy pokazać na filmie nie 
tylko jazdę i triki na longboardzie, ale także nasze piękne 
miasto Tarnowskie Góry. Chcemy pokazać miejsca warte 
uwagi, dlatego na filmie pojawia się m.in. ulica Krakowska 
– główny deptak miasta, na którym znajdziemy zabytkowe 
kamienice oraz pyszną zapiekankę – mówi Mateusz, który 
w filmie prezentuje triki na longboardzie, czyli przedłużonej 
deskorolce. Na co dzień jest uczniem pierwszej klasy 
Liceum Ogólnokształcącym im. S. Sempołowskiej  
w Tarnowskich Górach. W wolnych chwilach doskonali 
jazdę na longboardzie, współorganizuje imprezę „Bajzel na 
kółkach”, która odbywa się na przełomie czerwca i lipca 
przy stadionie śląskim w Katowicach. Filmiki, na których 
prezentuje efektowny taniec na desce i widowiskowe triki 
można zobaczyć na YouTube. Niektóre z nich powstały 
przy współpracy z Piotrkiem. 

– Mieszkam na Śląsku, od 2017 roku jestem uczniem 
szkoły artystycznej na kierunku technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, a od 4 lat zajmuję się półprofesjonalną produkcją 
szeroko zakrojonych projektów obrazu ruchomego video 
czy statycznego oraz grafiki cyfrowej – tak przedstawia się 
Piotrek na swojej stronie filmszewczyk.one.pl., gdzie 
podziwiać możemy tworzone przez niego grafiki, krótkie 
etiudy filmowe i fotografie. Na swoim koncie ma również 
współpracę z firma zajmującą się tworzeniem identyfikacji 
wizualnej oraz Fundacji ORLEN Dar Serca. W planach ma 
zamiar przygotować przewodnik po ciekawych miejscach 
gminy Tworóg.  

Trzymamy kciuki i życzymy dalszych sukcesów. Jak 
zgodnie przyznają zdolni nastolatkowie sam talent to nie 
wszystko. Aby osiągnąć sukces należy stale się doskonalić 
i szlifować swoje umiejętności. Zazwyczaj talent stanowi 
10 procent sukcesu, pozostałe 90 to praca i zdobywane 
doświadczenie.  

ZBIERAMY PRZETWARZAMY 
POMAGAMY 
Uczniowie SP w Tworogu włączyli się w ogólnopolski 
projekt zbieraMY przetwarzaMY pomagaMY 
zainaugurowany i rozwijany przez Sekretariat Misji 
Zagranicznych Księży Sercanów. Gromadząc 
i przetwarzając pozornie bezwartościowe przedmioty 
wspierają ponad 100 sercańskich misjonarzy w Azji, 
Afryce, Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. 
Jednocześnie pomagają chronić środowisko naturalne. 

Projekt opiera się na prostym stwierdzeniu: Potrzeba tak 
niewiele, by zmienić tak wiele. Przekazując zerwany 
łańcuszek, zużytą baterię, mamy wpływ na to, jak żyje się 
innym na drugim końcu świata. 

METRY ZŁOTÓWEK DLA KASISI 
22 października – w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II –
uczniowie ZSP w Boruszowicach „mierzyli” metry złotówek 
dla KASISI. To kolejna, już V edycja szkolnej akcji pomocy 
dla podopiecznych Fundacji Kasisi w Zambii.  

Tego dnia szkołę odwiedził misjonarz o. Mirosława 
Piątkowskiego (SVD), który opowiadał o zwyczajach i życiu 
codziennym mieszkańców terenów misyjnych oraz 
o swojej pracy misjonarza, jaką wykonywał na misjach 
w Argentynie.  

Odbyło się też rozliczenie akcji „Metry złotówek dla 
KASISI”. Zebrano 2423cm złotówek. Kwota wpłacona na 
konto Rady Rodziców dla „Dla Glady’s i Boyda” to 1080,00 
złotych. Organizatorzy akcji dziękują z całego serca 
uczniom, rodzicom i anonimowym darczyńcom.  

 

Foto. Kadr z imprezy „Bajzel na kółkach”. Zdjęcie wykonał Piotr Szewczyk 
przed chorzowskim stadionem. Na samym środku z opartą deską stoi 

Mateusz Swoboda.  
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W GOK-u zajęcia będą się odbywać w ramach 
Akademii Sportu DESHI pod okiem instruktora –  
Maćka Wewiórskiego prowadzącego ćwiczenia m.in.  
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym  
w Tarnowskich Górach. Oferta jest adresowana do 
osób dorosłych i młodzieży. Zapisy pod nr telefonu: 
693 645 690.   

ZAJĘCIA TANECZNO-RUCHOWE 
DLA DZIECI – ZAPISY! 

Trwa kompletowanie grupy na zajęcia taneczno-ruchowe 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu dla dzieci 
od 6 roku życia. Spotkania odbywają się w każdy czwartek 
o godz. 17.15.  

Instruktorka Patrycja Jaruszowiec zachęca do zapisów 
pod nr telefonu 726 690 977. 

Na zajęciach, zgodnie z preferencjami dzieci, pojawią się 
elementy tańca towarzyskiego, zumby i baletu. Oprócz 
części tanecznej pojawią się zabawy ruchowe. To
niepowtarzalna okazja do świetnej zabawy w zdrowym 
stylu! Zajęcia są bezpłatne! 

 

QIGONG – OKIEŁZNAJ ENERGIĘ!  

W grafiku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
pojawiła się nowa propozycja o obco brzmiącej nazwie 
Qigong. Co oznacza ten wyraz? Na czym polegają 
zajęcia? Kogo zapraszamy? Już wyjaśniamy… 

Qigong jest zestawem ćwiczeń zdrowotnych starożytnych 
Chin. Słowo powstało z połączenia dwóch: Qi (życiowa 
energia) oraz Gong (perfekcyjne opanowanie czegoś). 
Qigong można więc wytłumaczyć jako metodę 
perfekcyjnego opanowania sztuki kontroli energii życiowej. 
Ćwiczenia są kombinacją odpowiedniej postawy, oddechu  
i skupienia umysłu. Może być stosowana w celach 
medycznych, medytacyjnych oraz jako sztuka walki. 
Obecnie ćwiczenia qigong uprawia się najczęściej z myślą 
o korzyściach zdrowotnych.  

GRAFIK ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH W GOK-u W TWOROGU  
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KURIER KULTURALNIE 
NASZE PIERWSZAKI  

We wrześniu rozpoczęli swoją przygodę w szkolnych 
ławkach, w październiku uroczyście ślubowali dbać  
o dobre imię swojej klasy i szkoły, być dobrym kolegą 
oraz pilnym uczniem. Szkoła Podstawowa w Tworogu 
przyjęła 41 pierwszoklasistów, ZSP w Boruszowicach – 
21, ZSP w Wojsce – 20.  

W niektórych placówkach pasowanie na ucznia połączono 
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Zdjęcia  
z uroczystości pasowania na ucznia oraz Dnia Edukacji 
Narodowej na naszej stronie www.twg-kurier.pl  

 

PODWÓJNIE NAGRODZONA! 

Miło nam poinformować, że Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Tworogu – Małgorzata Ziaja – została odznaczona 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz otrzymała 
Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.  

Medal Komisji Edukacji Narodowej jest to polskie 
odznaczenie resortowe nadawane za szczególne zasługi 
dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia 
i doskonalenia nauczycieli. Z kolei Nagroda Ministra 
Edukacji Narodowej przyznawana jest nauczycielom za 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, podejmujących 
działania na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej 
regionalnym.  

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych 
sukcesów zawodowych. 

 

Foto. Październik w naszych szkołach upłynął pod hasłem Dnia Edukacji 
Narodowej, a to szczególna okazja, by podziękować nauczycielom za 
trud włożony w ich prace. Na zdjęciu wójt Eugeniusz Gwóźdź składa 

podziękowania nauczycielom, pracownikom administracyjnym  
i obsłudze oświaty z Brynka.   

Foto. 14 października w ZSP w Boruszowicach obchodzono Dzień 
Edukacji Narodowej. Pierwszym punktem obszernego programu, jaki 
szkoła przygotowała na ten dzień, było przyjęcie pierwszoklasistów do 
grona prawowitych uczniów (zdj. powyżej). Po występie najmłodszych 

uczniów i złożeniu przez nich ślubowania, miała miejsce akademia  
z okazji DEN. W Boruszowicach ten dzień był wyjątkowy również  

z innego powodu. Szkoła obchodziła Dzień Patrona – św. Jana Pawła II. 

 

Foto. W SP w Tworogu uroczystość ślubowania klas pierwszych odbyła 
się 18 października. Podczas akademii pierwszaki udowodniły, że 

zasłużyły na przyjęcie do grona szkolnej społeczności śpiewając piosenki 
i recytując wiersze. Po uroczystym ślubowaniu i pasowaniu na ucznia 

wszyscy otrzymali dyplomy i legitymacje szkolne. 

Foto. Pierwszoklasiści z Wojski stali się pełnoprawnymi uczniami  
4 października. Dzieci pod kierunkiem swojego wychowawcy – Bożeny 
Szeligi – zaprezentowały program artystyczny. W uczniowskim gronie 

powitała ich również Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- 
Martyna Mania, ale najważniejszym momentem było ślubowanie  

i pasowanie ogromnym piórem przez dyrektor szkoły, Monikę Ziob. 
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NAUCZYCIELE PO SĄSIEDZKU – 
WSPOMNIENIE CZ. I  

Poniższa, krótka historia ukazuje dwóch nauczycieli, 
pracujących w sąsiadujących ze sobą wioskach, 
przedzielonych rzeką, wypływającą w okolicy Tarnowskich 
Gór, pierwotnie nazywaną Rybną, a później Stołą.  
W czasach, o których będzie mowa, czyli przed II wojną 
światową, rzeka i wieś figurowała w niemieckich 
dokumentach pod nazwą Stollenwasser. Po obydwóch 
stronach jej brzegów miejscowi nazywali ją po swojemu – 
Sztółla. W średniowieczu rzeka Rybna tworzyła granicę 
kościelną pomiędzy biskupstwem krakowskim  
a wrocławskim, a po pierwszej wojnie światowej, po 
plebiscycie i po trzecim powstaniu śląskim, rzeka stała się 
faktyczną granicą państwową, pomiędzy Polską  
a Niemcami, tworząc niewidzialny mur pomiędzy 
mieszkającymi obok siebie sąsiadami.  

HUGO OCHMANN 

W roku 1910, w gminie Hanusek nad Sztółlóm powstaje 
dwuklasowa szkoła, której kierownikiem i nauczycielem  
w jednej osobie był rechtór Hugo Ochmann. Pochodził  
z Ligoty Zabrskiej, zwanej ówcześnie Elguth Zabrze. 
Urodził się 15 września 1879 r. w Pyskowicach. Pochodził 
z typowo inteligenckiej, niemieckiej rodziny, zapewne od 
wieków osiadłej na Górnym Śląsku. Po uzyskaniu dyplomu 
nauczycielskiego, skierowano go do pracy w szkole na 
Hanusku. Nie znał śląskiej godki, dlatego na początku 
swojej pracy zawodowej słał pisma do szkolnego 
kuratorium, w których alarmował, że nie potrafi porozumieć 
się z dziećmi używając miejscowej mowy. Od samego 
początku roku szklonego 1910/11, który w pruskich 
szkołach rozpoczynał się zwykle 1 kwietnia, a kończył się  
z końcem marca następnego roku, rechtór Hugo prowadził 
szkolną kronikę, w której oprócz szkolnych spraw, 
odnotowywał bieżące sprawy w gminie, w tym także  
te ważniejsze wydarzenia o szerszym, krajowym zasięgu. 
W jednym z pierwszych podrozdziałów kroniki, 
zatytułowanym Schulkinder, Hugo Ochmann umieścił 
bardzo znamienne zdanie: Ihre Muttersprache ist polnisch, 
co w dosłownym tłumaczeniu oznaczało, że językiem 
ojczystym szkolnych dzieci, jest w zasadzie język, którego 
miejscowy nauczyciel nie był w stanie odróżnić od 
literackiego języka polskiego, gdyż była to śląska godka. 

Z bezpośredniej relacji uczniów wynikało, że rechtór 
Ochmann w krótkim odstępie czasu znalazł wspólny język 
z dziećmi, a po czasie dzieci z sentymentem wspominały 
jego metody nauczania oraz naukę pisma gotyckiego  
i łacińskiego, początkowo na glinianych tabliczkach. 
Jednakże najbardziej pozytywną cechą Hugo Ochmanna 
był obiektywizm, jaki można znaleźć na kartach jego 
kroniki. Wpisy z czasów I wojny światowej, oprócz 
ogólnych stwierdzeń na tematy wojenne, skupiały się na 
młodych, miejscowych rekrutach powoływanych na wojnę. 
Pisał o poległych, młodych żołnierzach z Hanuska na 
frontach całej Europy, chociaż nie była to ich wojna, na 
którą zostali powołani. Również skutki przegranej wojny  
i rozpad pruskiego cesarstwa autor kroniki ukazuje  
w bardzo obiektywnym świetle. Przykładem może być 
notatka na temat plebiscytu z 1921 roku. Zapewne jako 
członek miejscowej Komisji Plebiscytowej, reprezentujący 
 

niemiecką stronę, podaje rzetelne wyniki plebiscytu, 
zgodne z oficjalnymi danymi Międzynarodowej Komisji 
Plebiscytowej. Za Polska głosowało wówczas 187
wyborców, a za Niemcami 42. Jest to niecałe 80 procent 
głosów mieszkańców z Hanuska, głosujących za Polską. 

Na kartach Hauptkatalogu, który był rejestrem uczniów 
zapisywanych do szkoły, z datą i miejscem urodzenia 
ucznia, nazwiskiem i zawodem ojca, spotkać można 
zapiski odnośnie migracji ludności powstałe po ustaleniu 
nowych granic. Hugo Ochmann skrupulatnie odnotował 
w rejestrze nazwiska i miejsce zmiany zamieszkania 
poszczególnych uczniów, jakie były skutkiem utworzenia 
granic. Wybudowane przejście graniczne i tak zwany 
Zollamt, zatrudniał celników i straż graniczną, którzy 
zamieszkali w pobliżu na osiedlu familoków, przez 
miejscowych nazywanych „budynkami”. Celnicy i straż 
graniczna przybywali z głębi Niemiec. Ich dzieci, 
o nazwiskach Scholtz, Paschke, Bormann…, wpisano do 
szkolnego rejestru już po 1922 r. Dzieci Zolleitera Kuntze, 
znalazły się w Hauptkatalogu dopiero w 1929 r., kiedy 
z Bytomia na Hanusek przeprowadził się celnik 
i nauczyciele w jednej osobie. Na lewy brzeg Stoły, jako 
jeden z pierwszych przeprowadził się Carl Knosalla z 
Bytomia. Nieco później przez „Zieloną granicę” przedostał 
się na Hanusek Johann Jaruszowiec, miejscowy organista. 
Do kolejarskich domów na „Budynkach”, spod Tarnowskich 
Gór, z huty Hugo przeprowadził się również Stefan Plutta 
z rodziną. Alfons Plutta, będąc szkolnym wychowankiem 
rechtora Ochmanna na Hanusku, ukończył następnie 
gimnazjum w Nysie i studia teologiczne w Saint Gabriel 
w Austrii. Tam też obronił pracę doktorską z teologii i 
zdobył tytuł doktora filozofii. Pod koniec życia stał się 
współpracownikiem papieża Jana Pawła II w Watykanie.  

Hugo Ochmann, gorący zwolennik rządów feldmarszałka 
Paula von Hindenburga, prezydenta Republiki 
Weimarskiej, nie mógł się pogodzić z rosnącym wpływem 
narodowego socjalizmu, jaki zaczął panować od 1933 r. na 
terenie Niemiec. Na dodatek, nowy nauczyciel Alfons 
Kuntze, wprowadził nazistowską ideologię do szkoły. 
Odsunięty na margines w swojej pracy nauczyciela i 
kierownika szkoły zaczyna chorować, nie mogąc pogodzić 
się z panującym terrorem i wszechobecną propaganda. 
Zapewne z obawy przed restrykcjami, w całej dekadzie od 
1929 do 1939 r., na kartach szkolnej kroniki nie powstały 
żadne zapiski dokonane ręką szklonego kronikarza.  
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Od 1943 r. kronikę prowadził ówczesny Zolleiter, kierownik 
szkoły, gminny urzędnik i szef tworogowskiej komórki 
NSDAP. Rechtór Hugo Ochmann na skutek wyczerpującej 
choroby psychicznej odchodzi na emeryturę w 1943 r. po 
33 latach uczciwej i niedocenianej przez ówczesne władze 
pracy nauczyciela. Zmarł 3 lutego 1946 r. Został 
pochowany na cmentarzu parafialnym w Tworogu.  

Tekst powstał na podstawie opracowania Kuźnika z Klepki & Syna 

W grudniowym wydaniu ciąg dalszy. Przybliżymy postać 
Franciszka Matyska z Boruszowic.  

CUDA ŚWIĘTEGO MARCINA 
Święty Marcin –  patron żebraków i żołnierzy najmocniej 
kojarzony jest z miłosierdziem, które okazał półnagiemu 
żebrakowi dzieląc się własnym płaszczem. Właśnie ta 
scena jak co roku została odegrana przed kościołem 
parafialnym w Wojsce. Dzień świętego Marcina tradycyjnie 
przypada 11 listopada, w tym roku w Wojsce obchodzony 
był dzień wcześniej, w niedzielę. Obchody rozpoczęły się  
o godz. 15.00 w kościele parafialnym. Następnie dzieci 
oświetlając lampionami drogę św. Marcinowi udały się na 
dalsze świętowanie do restauracji „Pod Różą”. Tam 
czekały na nie tradycyjne rogale i niespodzianki. Wręczono 
również nagrody w konkursie plastycznym „Jak chcę 
pomagam innym – moje uczynki miłosierdzia wobec duszy 
i ciała”. Impreza zorganizowana została przez Radę 
Sołecką oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce  
i GOK Tworóg. 

Z kolei 16 listopada marcinki będą obchodzić 
mieszkańcy Tworoga. Rozpocznie je o godz. 16 
spotkanie modlitewne w kościele parafialnym. 
Następnie wszyscy udadzą się w uroczystym 
pochodzie do GOK-u na dalszą część wspólnej 
zabawy. Tam zostaną wręczone nagrody w konkursie 
plastycznym „Wszystkie stworzenia duże i małe w życiu 
człowieka”. Rodzice będą mogli zakupić losy w loterii,  
a cały dochód z imprezy zostanie przekazany polskim 
dzieciom na kresach: na Litwie, Ukrainie, Białorusi. 
Organizatorami uroczystości są: Rady Rodziców  
SP Tworóg i Przedszkola w Tworogu, Parafia  
pw. Św. Antoniego, OSP Tworóg, GOK Tworóg. 

Patronem honorowym uroczystości jest wójt Gminy 
Tworóg. Zapraszamy do obejrzenia galerii z obchodów 
dnia świętego Marcina z Wojski i Tworoga na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl.  

ZALAJKUJ CZYTANIE I ZOSTAŃ 
BOHATEREM KOMIKSU! 

Odważysz się na podróż pociągiem z Londynu do 
Liverpoolu, wcielając się w Sherlocka Holmesa? Czy uda 
Ci się rozwiązać zagadkę i zostać detektywem? Jeżeli 
lubisz gry i rozwiązywanie zagadek koniecznie odwiedź 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Tworogu. Na naszych 
półkach pełnych nowości pojawiły się specjalne książki,  
w których to Ty możesz zostać bohaterem i swoimi 
decyzjami wpływać na fabułę. Oto nowy wymiar literatury, 
który czeka na odkrycie przez dzieci, młodzież, a nawet 
dorosłych!  
 

Nasze komiksy paragrafowe są utrzymane
w konwencji fantasy, science-fiction, detektywistycznej 
oraz horroru. Dlaczego warto spróbować? Spędzanie wielu 
godzin przed komputerem w wirtualnym świecie ma 
negatywny wpływ na rozwój dzieci. W jaki sposób 
ograniczyć kontakt z grami komputerowymi, aby nasza 
pociecha nie zareagowała buntem? Komiksy paragrafowe 
to świetna alternatywa dla gier komputerowych, które 
budzą spolaryzowane emocje. Stanowią również 
doskonały sposób na zachęcenie do czytania książek 
i oderwania się od komputera. Komiksy paragrafowe to 
propozycja zabawy dla tych, którzy kochają tajemnice, 
ryzyko i wyzwania. Czytelnik, a zarazem gracz, zostaje 
dzięki nim bohaterem komiksu i tworzy własną fabułę. 
Wybiera postać, w którą chce się wcielić, i poruszając się 
pomiędzy ponumerowanymi kadrami, decyduje o jej 
losach. Wszystko zależy od wyborów, jakich dokonuje 
gracz, sprawia to, że komiksy paragrafowe można 
z ciekawością czytać wiele razy. Sprawdźcie sami!   

KSIĄŻKA NIE GRYZIE! 
Zabawa halloweenowa w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Tworogu pod hasłem „Książka nie gryzie” przyciągnęła 
mnóstwo nieustraszonych czytelników. Były tańce na 
miotle, straszne nietoperze, ciasteczka z dyni i głośne 
czytanie książek. Dla dzieci przygotowano zagadki 
i pytania związane z książkami. Wszyscy świetnie się 
bawili o czym świadczą uśmiechy na buziach. Zapraszamy 
do zobaczenia galerii.  
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„TWORÓG. UROKLIWY ZAKĄTEK 
ŚLĄSKA” 

Prezentujemy najnowsze wydawnictwo poświęcone naszej 
gminie „Tworóg. Urokliwy zakątek Śląska”.  
Autorem jest Edward Wyżgoł. 

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego. Uroczyste wręczenie nagrody 
odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego podczas XVI Forum 
Sołtysów. Nagrodę odebrała sołtys Patrycja Skowronek 
z zastępcą wójta gminy Tworóg Łukaszem Ziobem i panią 
przewodniczącą Koła Kobiet Aktywnych „Johanki”, Teresą 
John. – Latem komisja konkursowa, która odwiedziła 
Świniowice podziwiała uroki naszej wsi oraz degustowała 
nasze lokalne przysmaki, m.in. chleb pieczony na liściu 
kapusty. Atrakcji było wiele, a to zasługa wielu 
mieszkańców wsi, którzy zadbali o najmniejszy szczegół. 
Wyróżnienie bardzo nas cieszy, a nagroda pieniężna 
z pewnością zostanie dobrze wykorzystana. 
Przeznaczymy ją na doposażenie placu zabaw – mówi 
sołtys wsi. 

„ZAWAŁ” NUMEREM JEDEN!  

Mieszkaniec Tworoga Piotr Gansiniec zwycięzcą  
w konkursie literackim „Opowiadania Tarnogórskie 2019”! 
Konkurs ogłosiła Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach oraz 
Tarnowskie Góry Urząd Miasta. O czym opowiada 
nagrodzony „Zawał”?  

Wszystko zaczyna się niewinnie, ale nie dajcie się zwieść! 
Dwaj elektrycy wykonują swoja codzienną pracę w kopalni.
Jednak tego dnia kopalnia nie jest gościnna… „Zawał” to 
spora porcja adrenaliny, wartka akcja i tajemnicze 
tarnogórskie podziemia. Wszystko zaś doprawione 
subtelnym dowcipem i swojskim klimatem. Śląsk jaki 
odnajdziecie w tym krótkim tekście, to miejsce, które 
intryguje i budzi respekt.  

Opowiadanie będzie opublikowane w najbliższym numerze 
pisma „Montes Tarnovicensis”. 

Gorąco polecamy, a autorowi gratulujemy!  

Jest to publikacja albumowa, która na barwnych 
fotografiach ukazuje atrakcje Gminy Tworóg, prezentując 
poszczególne jej sołectwa: Tworóg, Brynek, Nową Wieś 
Tworoską, Boruszowice, Hanusek, Mikołeskę, Połomię, 
Wojskę, Świniowice, Koty. Gmina Tworóg ma do 
zaoferowania wiele walorów rekreacyjno-krajobrazowych. 
To teren przede wszystkim sprzyjający wypoczynkowi na 
łonie natury. Przebiegają tamtędy szlaki rowerowe i piesze. 
Dużą atrakcję stanowi Zalew Brzeźnica z kompleksem 
basenów i infrastrukturą towarzyszącą oraz malowniczy 
zespół pałacowo-parkowy w Brynku. Walory przyrodnicze 
(m.in. ogród botaniczny) i kulturowe stanowią magnes dla 
poszukujących spokoju i ciszy turystów z zatłoczonego, 
gwarnego Śląska. W książce zaprezentowane są również 
lokalne produkty wytwarzane na terenie gminy, które 
cieszą się dużym uznaniem konsumentów. 

Publikacja jest finansowana ze środków własnych autora. 
Będzie można ją nabyć na Jarmarku Adwentowym  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu (8.12.2019) oraz 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu w cenie 37 zł.  

ŚWINIOWICE WYRÓŻNIONE 

Są dumni z tego gdzie żyją i kim są, jakie tradycje 
kultywują i co przekazują swoim dzieciom.  
W tegorocznym konkursie na „Piękną wieś 
województwa śląskiego” sołectwo Świniowice 
otrzymało wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości  
4 tys. zł. Gratulujemy!  

Foto. tarnowskiegory.pl 
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KURIER NA BIEŻĄCO 

Należy uświadomić mieszkańców, przekonać ich, że mają 
realny wpływ na jakość wody. Bez współpracy 
i świadomości społeczeństwa tego typu problemy będą 
wracać. „Hejtem” i paniką tego nie zmienimy – mówi 
prezes ZUK-u. 

Jak wygląda proces kontrolowania jakości wody?  

Monitorowanie jakości wody pitnej polega na regularnych 
badaniach próbek wody. Robi to Sanepid według własnego 
harmonogramu oraz w przypadku gminy Tworóg 
akredytowane laboratorium na zlecenie Zakładu Usług 
Komunalnych. Woda jest badana średnio raz w miesiącu, 
a próbki pobierane z kilku miejsc. Wykrycie w którejkolwiek 
z nich zanieczyszczenia w postaci bakterii skutkuje 
uruchomieniem tej samej procedury.  

Reagowanie 

Pierwszym krokiem jest poinformowanie mieszkańców 
o potencjalnym zagrożeniu. Robi to, zgodnie z prawem, 
Sanepid oraz wójt gminy. 3 października na stronie Urzędu 
Gminy w Tworogu pojawił się komunikat dla mieszkańców 
Połomi dotyczący wyników badań wody. W próbkach 
stwierdzono obecność bakterii grupy coli (5 i 9 jtk) i 
Enterokoków (1 jtk) Mieszkańcy wsi zostali poinformowani, 
że woda nie nadaje się do spożycia oraz do celów 
higienicznych. Treść komunikatu była bardzo restrykcyjna, 
co wpłynęło na nastroje w sołectwie, a wręcz wywołało 
panikę. Sanepid, konstruując treść komunikatu, posiłkuje 
się instrukcją postępowania opracowaną w 2018 r., która 
nie jest źródłem prawa, a narzędziem pomocniczym 
(„Bakterie grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego. Postępowanie w przypadku podwyższonych 
wartości stężeń”, Główny Inspektorat Sanitarny 2018). 

Równolegle ruszyła dezynfekcja sieci i chlorowanie wody. 
Następnie pobrana została kontrolna próbka wody, w celu 
sprawdzenia czy dezynfekcja przyniosła skutek. 
Oczekiwanie na wyniki zajmuje kilka dni. W trakcie 
oczekiwania na wyniki ZUK dostarczał mieszkańcom wsi 
wodę beczkowozami.. 
 

BEZ WSPÓŁPRACY PROBLEM 
WRÓCI… 

W październiku mieszkańcy Połomi martwili się 
stanem wody, w której Sanepid stwierdził obecność 
bakterii grupy coli i enterokoków. Zagrożenie zostało 
szybko zlikwidowane, ale dyskusja o przyczynach, 
formie reagowania i informowania społeczeństwa 
trwała. Przytaczamy kilka faktów dotyczących bakterii, 
przyczyn skażeń i procedur postępowania.  

Przyczyny skażenia wody 

Skażenie wody pitnej może mieć charakter biologiczny lub 
fizykochemiczny. Za biologiczny odpowiadają 
mikroorganizmy takie jak bakterie. Do bakterii grupy coli, 
poza E. coli (bakteria grupy coli typu kałowego) zalicza się 
bakterie z rodzaju Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, jak 
również Serratia, Hafnia. Wszystkie bakterie tej grupy 
należą do rodziny Enterobacteriaceae. Występują  
w środowisku naturalnym: w wodach, w glebie, w materiale 
roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt 
stałocieplnych. Wykrywane w wodzie przeznaczonej do 
celów spożywczych mogą być zarówno pochodzenia 
kałowego, jak i środowiskowego. W próbkach z Połomi 
wykryto również enterokoki – paciorkowce kałowe, które 
wykryte w wodzie świadczą o jej kontakcie  
z zanieczyszczeniami pochodzenia kałowego (ludzkiego 
bądź zwierzęcego). Obecność bakterii w wodzie pitnej nie 
może być lekceważona, dlatego nawet niewielkie skażenie 
– takiej jak w Połomi – uruchamia procedurę 
postępowania, którą reguluje rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., 
poz.2294).  

Skąd bakterie wzięły się w ujęciu?  

O przyczynach można długo dyskutować i wskazać kilka 
możliwych scenariuszy. Z dużym prawdopodobieństwem 
na skażenie w Połomi miał wpływ rolniczy charakter wsi. 
Zanieczyszczenia z pól mogą dostać się do wód 
gruntowych i wpływać na czystość wody. Poza tym  
w Połomi nie ma kanalizacji sanitarnej. Część 
mieszkańców korzysta z szamb, inni mają przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. Jednak według prezesa ZUK-u, 
Adama Chmiela nie wszyscy i nie zawsze w prawidłowy 
sposób pozbywają się nieczystości. – Niestety zdarza się, 
że ścieki są wypompowywane do rowów, lasów, na pola. 
Potwierdzają to nasze statystyki. Przykładowo w styczniu 
2019 r. dostarczono do Połomi 2656 m³ wody, a odebrano 
61,3 m³ ścieków, we wrześniu natomiast objętość 
sprzedanej wody wyniosła 3151 m³, a odebranych ścieków 
80,5 m³. Skąd taka różnica? Oczywiście należy mieć na 
uwadze, że część mieszkańców korzysta z usług innego 
odbiorcy. Dysproporcja jest jednak na tyle duża, że można 
podejrzewać, iż ścieki są wypompowywane w sposób 
niezgodny z prawem – mówi Adam Chmiel. –  Przyczyn 
przedostawania się bakterii do wody jest wiele, nie ma 
jednego winnego i nie jest nim z pewnością ZUK.  
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Oficjalna informacja Sanepidu mówiąca, że w wodzie nie 
stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych pojawiła 
się 11 października – W takich sytuacjach należy 
pamiętać, że komunikat jest elementem wczesnego 
informowania społeczeństwa, mówi o potencjalnym 
zagrożeniu (tak jak popularne alerty pogodowe). Tego typu 
informacje nie mają na celu wywołania paniki,  
a zbudowania świadomości odbiorców wody w celu 
ograniczenia potencjalnego ryzyka związanego z jej 
bezpośrednim spożyciem – wyjaśnia pracownik ZUK-u, 
Józef Krain. 

Profilaktyka 

Ujęcie w Połomi jest sukcesywnie modernizowane. 
Wyposażono je m.in. w lampę UV. Sieć będzie również 
czyszczona ze złogów (głównie żelaza), które gromadzą 
się na ściankach. Taki zabieg profilaktyczny wykonano już 
w Tworogu i Mikołesce. Zachęcamy również mieszkańców 
do korzystania z rozwiązań zgodnych z obowiązującym 
prawem. Koszt odebrania i zagospodarowania nieczystości 
płynnych wynosi ok. 30 zł/m³. Szczegółowy cennik wraz z 
regulaminem na stronie ZUK-u: www.zuk.tworog.wer.pl. 
 
(przy pracy nad tekstem wykorzystano opracowanie „Bakterie grupy coli 
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Znaczenie i zagrożenia 

dla bezpieczeństwa zdrowotnego. Postępowanie w przypadku 
podwyższonych wartości stężeń”, Główny Inspektorat Sanitarny 2018) 

 

KOPERTA W LODÓWCE! 

Nagle pogorszenie stanu zdrowia, zasłabnięcie, utrata 
przytomności – to momenty, na które mamy średni  
wpływ. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą nam 
ratownicy medyczni. Jednak co, jeżeli kontakt  
z pacjentem, któremu udzielają pomocy jest 
ograniczony lub całkowicie niemożliwy?  

Każda dodatkowa informacja, np. dotycząca zażywanych 
na stałe leków, czy pacjent choruje na cukrzycę, ma 
napady padaczkowe lub zaburzenia rytmu serca, to 
ogromna pomoc zwiększająca szansę na uratowanie 
pacjenta. Taką szansą jest Koperta Zdrowia!   

Koperta Zdrowia to nic innego jak karta informacyjna,  
w której znajdują się informacje potwierdzone podpisem 
lekarza dotyczące zdrowia pacjenta takie jak wykaz 
chorób, uczuleń i zażywanych leków. W Kopercie powinien 
się również znaleźć kontakt do najbliższych, można 
dołączyć zdjęcie lub  ksero dowodu osobistego w celu 
prawidłowej identyfikacji koperty z jej właścicielem.  

Prawidłowo wypełnioną kartę informacyjną należy 
przechowywać w lodówce. Dołączoną do koperty naklejkę 
należy umieścić na drzwiach lodówki, będzie ona 
informowała ratowników medycznych, gdzie szukać 
informacji. Koperta jest skierowana w szczególności do 
osób starszych i przewlekle chorych mieszkających 
samotnie. Aby otrzymać kopertę najlepiej zapytać swojego 
lekarza w przychodni. Można ją również otrzymać od 
swojego dzielnicowego, w placówkach Caritasu lub od 
pracowników MOPSu. Na terenie Tworoga akcje 
koordynuje dzielnicowy asp. Maciej Bobola. Można ją 
również pobrać i wydrukować z naszej strony internetowej 
www.twg-kurier.pl 

Z DROGĄ NIE PO DRODZE 

Budowa drogi S11 o łącznej długości ok. 550 km, która 
połączy północ z południem kraju to inwestycja 
o kluczowym i strategicznym znaczeniu dla regionów, 
przez które będzie przebiegać (województwa 
zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz 
śląskie). To również wygoda dla podróżujących. Kto 
nie marzy o tym, żeby latem z rodziną szybko 
i bezpiecznie dotrzeć nad morze? Te marzenia mają 
szanse się spełnić. Nie każdy jednak patrzy na plany 
z optymizmem.  

22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie planowanej 
na lata 2023-2026 budowy drogi ekspresowej S11. Firma 
opracowująca Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowe przedstawiła mieszkańcom cztery warianty 
planowanej trasy, z czego tylko dwa są kluczowe. 
Pierwszy wariant północny, który zaznaczono na mapie 
kolorem niebieskim i drugi wariant południowy zaznaczony 
kolorem czerwonym (mapa na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl). Wariant czerwony wzbudza wśród 
mieszkańców najwięcej kontrowersji, gdyż trasa przebiega 
w bliskiej odległości od zabudowań i przez pola uprawne. 
Mieszkańcy obawiają się, że hałas i drgania spowodują 
znaczące pogorszenie standardu życia na tym terenie. 
W miejscowości Wesoła trasa ma znajdować się w 
odległości 300 metrów od zabudowań, tam też planowane 
jest ustawienie ekranów akustycznych. Inwestorem jest 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która 
realizuje inwestycję w imieniu Skarbu Państwa. Na razie 
są to prace studialne, o ostatecznym przebiegu trasy 
decydować będą kryteria techniczne, ekonomiczne, 
środowiskowe i społeczne. Mieszkańcy mogą również 
wyrazić swoją opinię we wnioskach, które były dostępne 
na zebraniu lub pobrać je ze strony internetowej GDDKiA. 
Jak informuje wójt, Eugeniusz Gwóźdź po spotkaniu 
z mieszkańcami gmina złożyła w GDDKiA pismo, w którym 
popiera zgłoszone przez mieszkańców postulaty 
maksymalnego możliwego odsunięcia przebiegu drogi S11 
od zabudowań. – Jesteśmy zdania, że przy tak ważnej 
inwestycji mieszkańcy powinni mieć prawo wyrażania 
opinii i mieć wpływ na wybór przebiegu trasy, dlatego jeżeli 
GDDKiA poprosi gminę o wypowiedzenie się na ten temat, 
będziemy przeprowadzać konsultacje społeczne – mówi 
Eugeniusz Gwóźdź. Dla mieszkańców okolicy jedną 
z bezpośrednich korzyści wynikających z powstania S11 
będzie odciążenie drogi krajowej (DK 11), ekspresówka 
przejmie ruch tranzytowy, co w znaczący sposób ułatwi 
lokalną komunikację.  

O KANALIZACJI NA BIEŻĄCO  

Przed dniem Wszystkich Świętych w Nowej Wsi 
Tworoskiej ucichł gwar maszyn, a prace nad budową 
kanalizacji sanitarnej wstrzymano. Dwutygodniowy zastój 
był planowany. Roboty już wznowiono. Trwa kontynuacja 
prac na ul. Piaskowej. Ciąg rur w tym miejscu jest już 
zbudowany, powstają przyłącza do głównej magistrali. 
Wykonawca pracuje też na ul. Leśniczówka. Do tej pory 
prace na ul. Wiejskiej (droga powiatowa) nie były 
prowadzone, być może listopadzie zapadnie decyzja kiedy 
to nastąpi.  
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TERMOMODERNIZACJA  
– NA HORYZONCIE FINAŁ 
Wszyscy pamiętamy jak wyglądały. Zniszczony, 
odrywający się tynk, stare elementy elewacyjne, 
bezbarwne mury… Choć termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie gminy 
Tworóg przedłuża się, budynki wyglądają coraz lepiej, 
a na niektórych z nich już dziś widać nowoczesne 
szyldy. Przykładem jest Ochotnicza Straż Pożarna  
w Kotach, którą widać na zdjęciu poniżej.  

Przypominamy, że projekt objął siedem budynków: 
wielofunkcyjny budynek OSP w Świniowicach,  
OSP w Tworogu, LKS Koty, OSP w Kotach, Przedszkole  
w Wojsce, SP w Boruszowicach oraz GOK w Tworogu. 
Wartość projektu wynosi: 3.298.134,63 zł, z czego 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) to 2.597.439,95zł. 
 

Jednak z wielu powodów czas realizacji wydłużał się. 
Pojawiło się też sporo uwag co do jakości wykonanych 
prac. Poprawki zgłoszono wykonawcy, który jest w trakcie 
ich realizacji. Proces odbioru budynków został już 
uruchomiony. Gmina planuje zakończenie projektu 
w grudniu tego roku. – Choć nie był to łatwy projekt, cieszę 
się, że podjęliśmy ten trud. Wizualnie gmina zmienia się na 
lepsze. Z naszego pejzażu znikają stare, „straszące” mury. 
W zamian pojawiają się przede wszystkim docieplone, 
schludne, czyste i nowocześnie wyglądające budynki –
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 

ZMIANA ROZKŁADU JAZDY 

Zarząd Transportu Metropolitalnego ogłosił zmiany 
w rozkładzie jazdy autobusów linii: 
129, 143, 180, 742, 743, 747. Zmiany obowiązują od 
1 listopada. Rozkłady można znaleźć na stronie Urzędu 
Gminy www.tworog.pl oraz na stronie 
www.rj.metropoliaztm.pl 

Zmiana rozkładu jazdy wywołała falę niezadowolenia 
wśród mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej. W ZTM 
tłumaczą, że transport publiczny w Nowej Wsi Tworoskiej 
jest zapewniony, a zmiany wynikają głównie z powodów 
technicznych. Ekspertyza wykonana na moście 
na ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku nakazuje 
obniżenie tonażu do 11 ton. Zmiana rozkładu jazdy wynika 
również z planowanego rozpoczęcia prac przy budowie 
kanalizacji na ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworoskiej. Z tego 
powodu autobus linii 143 jeździ przez Tworóg, zawraca na 
pętli w Nowej Wsi Tworoskiej i wraca przez Tworóg. Przez 
Hanusek natomiast częściej kursuje mniejszy bus linii 742. 
Zmiany w kursach autobusu linii 180 wynikają natomiast 
z konieczności wyeliminowania manewru zawracania 
autobusu na skrzyżowaniu w Świniowicach.  

ZTM informuje, że pilne wprowadzenie zmian to zdarzenie 
jednostkowe. W listopadzie będą kontynuowane prace 
zmierzające do optymalizacji wprowadzonych rozkładów 
jazdy. Dodatkowo wszystkie merytoryczne uwagi trafiające 
do Urzędu Gminy w sprawie kursów są na bieżąco 
przekazywane pracownikom ZTM. W miarę możliwości 
technicznych kursy będą modyfikowane. W 2019 r. gmina 
Tworóg dopłaca do transportu publicznego ok. 1,6 mln zł. 
Już dziś ZTM informuje, że w 2020 r. koszty wzrosną 
i mogą osiągnąć nawet 2 mln zł.    

NA PRZEŁAJ… 

8 października Szkoła Podstawowa w Boruszowicach była 
organizatorem Powiatowych Sztafetowych Biegów 
Przełajowych. Zawody odbyły się na boisku Olimpii 
Boruszowice, a wzięły w nich udział zwycięskie szkoły 
z całego powiatu tarnogórskiego: SP Świerklaniec, 
SP Nowe Chechło, SP Tworóg, SP nr 4 Radzionków, 
SP nr 2 Radzionków, SP Kalety, SP Miedary, 
SP Zbrosławice, SP Krupski Młyn i SP Boruszowice. 
Uczniowie rywalizowali w czterech kategoriach: kl. 4-6 
chłopców i dziewcząt oraz kl.7-8 chłopców i dziewcząt. 
Rywalizacja była bardzo zawzięta, a nagrodą był awans do 
udziału w zawodach na szczeblu rejonowym. Dobry wynik 
wypracowały dziewczynki z SP w Tworogu, które zdobyły 
II miejsce.  

W ramach projektu wykonano m.in.: ocieplenie ścian 
zewnętrznych, stropodachu, wymianę stolarki okiennej  
i drzwiowej, wymianę oświetlenia na energooszczędne 
LED oraz wymianę źródła ciepła. Zabiegi miały na celu 
poprawę jakości powietrza poprzez redukcję emisji 
zanieczyszczeń oraz zwiększenie efektywności 
energetycznej budynków. Inwestycja rozpoczęła się w 
sierpniu 2018 r. i miała zostać zakończona w październiku 
tego roku. 

Foto. Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
w nowej odsłonie. Budynek został ocieplony, odświeżony, wymieniono 

m.in. źródło ciepła. Tak zwaną kropką nad „i” jest szyld z kolorowym logo.  
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Foto. W Tworogu odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie 
planowanej na lata 2023-2026 budowy drogi ekspresowej S11 (str. 13). 

Foto. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Nowej Wsi 
Tworoskiej znalazło się  

w gronie laureatów 
ogólnopolskiego 

plebiscytu  
„MISTRZOWIE AGRO”. 

 Gospodynie z naszej 
gminy zwyciężyły na 

szczeblu powiatowym.  

O tym bezdyskusyjnym 
sukcesie naszych 

gospodyń oraz  
o dotychczasowej 
działalności Koła 

przeczytacie w dziale 
„Pod lupą” na str. 4.  

 

 

Foto. Dlaczego warto przyjść do biblioteki?  
Powody podajemy w dziale „Kulturalnie”. 


