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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 SESJA 
O PROJEKCIE BUDŻETOWYM 

W listopadzie „Rzeczpospolita” pisała o coraz 
trudniejszej sytuacji finansowej samorządów. Dziennik 
wyliczał: w Łodzi nie będzie nowych tramwajów,  
w Gdańsku zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ani nauki 
pływania. W Bydgoszczy nie zostanie wybudowany 
basen, a w Lublinie zrezygnowano z remontu ulic. 
Samorządy „dwoją się i troją”, by dopiąć budżety na 
2020 r.  Na najbliższej sesji radni z Tworoga uchwalą 
budżet gminy na 2020 r. Jak wyglądały prace nad 
projektem? Czy coraz częściej opisywane problemy 
finansowe samorządów dotyczą nas?  

Schemat planowania budżetu gminy określa ustawa  
o finansach publicznych. Zgodnie z obowiązującym 
prawem projekt budżetu jest przygotowywany przez wójta. 
Prace nad projektem zaczynają się od jednostek 
budżetowych gminy, które opracowują własne projekty 
planów finansowych. Równolegle radni i sołtysi mają 
prawo do składania wniosków do projektu budżetu 
zawierające propozycje zadań do realizacji. Nie wszystkie, 
rzecz jasna, zostają uwzględnione. Przy ograniczonych 
możliwościach finansowych, gmina musi określić priorytety 
i zachować balans między dochodami, wydatkami oraz 
przychodami i rozchodami – zrównoważony budżet jest 
fundamentem prawidłowego funkcjonowania samorządu. 
Wnioski mieszkańców i plany budżetowe składane są do 
skarbnika gminy w wyznaczonym przez radę gminy 
terminie (we wrześniu). Wnioski złożone po terminie oraz 
merytorycznie niezasadne do ujęcia w projekcie budżetu 
gminy pozostawia się bez rozpatrzenia. Gotowy projekt 
jest następnie oceniany przez komisję rady gminy. Radni 
rozmawiają o projekcie, analizują zapisy i poddają pod 
głosowanie. Projekt jest również oceniany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową. Wójt ma obowiązek 
przedstawienia projektu radnym oraz RIO najpóźniej  
do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. 
Pozytywnie oceniony jest poddawany pod głosowanie 
Rady Gminy. Ta z kolei ma prawo dokonać zmian  
w projekcie budżetu zaproponowanym przez wójta. Nie 
mogą to być zmiany zwiększające deficyt budżetowy, czyli 
zwiększenie wydatków bez określenia ich źródeł  
w dochodach gminy. Uchwałę budżetową rada przyjmuje  
w głosowaniu jawnym większością głosów przed 
rozpoczęciem roku budżetowego. Tyle mówi teoria. 
Praktyka jest znacznie trudniejsza.  

Uchwalenie budżetu podczas grudniowej sesji Rady Gminy 
będzie zwieńczeniem długiego i trudnego procesu 
budowania najważniejszego instrumentu zarządzania 
finansami gminy, który pozwala zaplanować  
i rozdysponować dostępne fundusze uwzględniając 
potrzeby społeczne i gospodarcze gminy. Jednak cięcia 
nie ominęły gminy Tworóg. Gmina jest w trakcie realizacji 
najdroższej jak dotąd inwestycji – budowy kanalizacji 
sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. Ponadto subwencja 
oświatowa otrzymywana z budżetu państwa, która co do 
zasady winna pokrywać wydatki oświatowe 
subwencjonowane, nie zabezpiecza ich w pełni. 

Wysokość subwencji oświatowej na rok 2020 wg założeń 
ministerstwa przyjęto w kwocie 7.411.897, 00 zł. –  Projekt 
budżetu na 2020 r. zakłada wartość wydatków bieżących 
objętych subwencjonowaniem w kwocie 7.804.210,00 zł, 
co oznacza, iż Gmina Tworóg w 2020 r. będzie musiała 
dołożyć ze środków własnych około 400 tys. do wydatków 
na oświatę w ramach wydatków bieżących. Ponadto, 
uwzględniając planowane nakłady inwestycyjne na 2020 r. 
w zakresie oświaty tj. Rozbudowę szkoły podstawowej 
w Tworogu, łącznie ze środków własnych Gmina Tworóg 
dołoży do oświaty ok.1.900.000,00 zł ponad wartość 
otrzymanej subwencji oświatowej – informuje skarbnik 
gminy Tworóg, Marzena Żołędziewska.  

Projekt budżetu na rok 2020 zakłada po stronie dochodów
kwotę 49.002.062,52 zł, w tym dochody bieżące 
39.559.438,20 zł oraz dochody majątkowe 9.442.624,32 zł
a po stronie wydatków kwotę 50.860.113,39 zł, w tym 
wydatki bieżące 38.234.326,55 zł oraz wydatki majątkowe 
12.625.786,84 zł. W związku z powyższym, projekt 
zakłada deficyt w wysokości 1.858.050,87 zł, który 
zostanie sfinansowany przychodem z tytułu kredytu.
W budżecie na 2020 r. zakłada się plan przychodów na
łączną kwotę 3.071.825,53 zł. – Kształt projektu budżetu 
na 2020 r. (jak również budżetów lat kolejnych, 
przedstawionych w projekcji WPF), zwłaszcza od strony 
wydatkowej budżetu, uwarunkowany jest koniecznością 
zachowania obowiązujących w tej materii norm prawnych. 
W związku z powyższym, planowane pierwotnie wydatki 
na 2020 r. musiały zostać skorygowane o kwotę ponad 
15 mln zł (na minus) celem ukształtowania wartości 
projektowanego budżetu na 2020 r. w taki sposób, aby 
zostały zachowane i spełnione rozwiązania prawne 
wynikające z ustawy o finansach publicznych – wyjaśnia  
skarbnik gminy.  

FUNDUSZ SOŁECKI  

Ponad 314 tys. zł przeznaczono na fundusze sołeckie 
w gminie Tworóg na rok 2020. Fundusz sołecki to 
pieniądze w budżecie gminy zagwarantowane dla sołectwa 
na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. Ilość pieniędzy dla 
sołectwa jest uzależniona od zamożności gminy. 
W ustawie o funduszu sołeckim, z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim,  zawarto wzór, za pomocą którego 
oblicza się wysokość środków przypadających na dane 
sołectwo. Wójt corocznie, do 31 lipca jest zobowiązany 
poinformować sołtysów o wysokości środków, które będą 
do wykorzystania przez dane sołectwo w następnym roku 
budżetowym. Pieniądze z funduszu sołeckiego mogą 
zostać przeznaczone na realizację tych zadań gminy, które 
będą służyły poprawie życia mieszkańców danego 
sołectwa, a także na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Wysokość środków przyznanych sołectwom na przyszły 
rok wygląda następująco: Koty – 38.205,80 zł; Wojska –
37.823,74 zł; Mikołeska – 11.461,74 zł; Świniowice –
23.687,70 zł; Tworóg – 38.205,80  zł; Połomia – 27.852,03 
zł; Nowa Wieś – 38.205,80 zł; Brynek – 30.641,05 zł; 
Boruszowice – 38.205,80 zł; Hanusek – 30.335,41 zł.  
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KURIER POD LUPĄ 
PTAKI EGZOTYCZNE  
ZNÓW W TWOROGU 

Rysiu jest bardzo towarzyski, dlatego nawet jeden 
dzień w samotności byłby dla niego nie do 
wytrzymania. Dzieci go wprost uwielbiają! Kim jest? To 
papuga falista, która niedawno zamieszkała w Szkole 
Podstawowej w Tworogu.  Rysiu pochodzi z hodowli 
Bernarda Kupilasa z Tworoga. Hodowca wręczył 
papużkę podczas kolejnej edycji Mistrzostw 
Tarnogórskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków 
i Ptaków Egzotycznych. Mistrzostwa odbyły się  
9 i 10 listopada na sali gimnastycznej tworogowskiej 
podstawówki.  

Takich ptasich „kumpli” na wystawie było więcej. Jednym  
z nich z pewnością jest Gonzo – kakadu ciemnodzioba  
z hodowli Henryka Szymika. Ptak o imponujących 
rozmiarach, tropikalnych barwach i żywiołowym 
charakterze zdobył serca uczniów. Dzieci postanowiły 
nagrodzić pana Henryka Dyplomem Uznania dla Hodowcy 
Najpiękniejszego Ptaka Egzotycznego. W ramach 
ciekawostki dodamy tylko, że pan Henryk posiada w swojej 
hodowli łącznie 150 ptaków, z czego aż 60 to duże papugi 
– każda z nich otrzymała imię. My zdążyliśmy poznać, 
prócz wspomnianego Gonzo, urodzonego przywódcę 
stada – zadziornego Bolusia. Jak zdradza pan Henryk, 
wszystkie papugi, które były karmione z ręki, są oswojone. 
Uwielbiają się przytulać do swojego właściciela, ale uwaga! 
Tylko on ma prawo do takich przyjemności. Gdy ktoś obcy 
próbuje spoufalić się z Bolusiem, musi się liczyć  
z utrudnieniami… Jak co roku organizatorzy wydarzenia 
przygotowali panel edukacyjny dla uczniów – były 
warsztaty ekologiczne „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” 
oraz obserwacja ptaków na Leśnej Ścieżce Poznawczej 
Nadleśnictwa Brynek. 9 listopada dzieci odebrały nagrody 
za prace w konkursie plastycznym towarzyszącym 
wystawie. W kategorii klasy I-III: I miejsce – Maja Szyguła, 
II miejsce Alicja Goczoł, III Szymon Chwolik. W kategorii 
klasy IV-VI: I miejsce otrzymała Kinga Kowoll, II Julia 
Świerzy, III Emilia Kaszuba. Wyróżnienia: Amelia Pustelnik 
(IIA), Alan Lizoń (IIB), Emilia Grzesiek (IIA). Specjalną 
nagrodę otrzymała Marlena Nokielska,  
za prezentacje swojej hodowli ptaków. 

Mistrzostwom towarzyszyła wystawa ptaków hodowlanych, 
którą uwieczniliśmy naszym obiektywem. Znajdziecie ją na 
naszej stronie www.twg-kurier.pl. Na zdjęciu powyżej 
z-ca wójta Łukasz Ziob podczas wręczania nagród. W tle 
reprezentant organizatora Daniel Woźniak.  

MARCINKI  

16 listopada w GOK-u w Tworogu obchodzono marcinki. 
Impreza zorganizowana została przez Rady Rodziców 
SP Tworóg i Gminnego Przedszkola w Tworogu, 
wspierane przez OSP Tworóg, GOK Tworóg, parafię 
św. Antoniego w Tworogu oraz sponsorów. Obchody 
rozpoczęły się  nabożeństwem w kościele parafialnym
w Tworogu, po którym uczniowie klas VII, pod opieką 
Jolanty Winkler i Kornelii Sobel, przedstawili inscenizację 
nawiązującą do życia świętego. Następnie w pochodzie 
z lampionami, uczestnicy spotkania udali się do GOK-u. 
Atrakcji było wiele, ognisko z pieczonymi kiełbaskami, 
teatrzyk dla najmłodszych, wręczenie nagród przez wójta 
gminy Tworóg Eugeniusza Gwoździa w konkursie 
plastycznym oraz loteria fantowa z gęsią w roli głównej. 
Imprezie towarzyszył szczytny cel, dochód ze sprzedaży 
ciast i losów przekazany zostanie na rzecz polskich szkół 
na Litwie, Białorusi i Ukrainie.  

 

Obchody dnia św. Marcina w naszej gminie – w Wojsce i w 
Tworogu relacjonujemy na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl  
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KURIER HOBBYSTA 
DOMEK W DOMU?   

Mamy pomysł jak pomóc wam w wyczarowaniu 
odrobiny świątecznej magii! Potrzeba tak niewiele… 
Kawałek drewna, kolorowe farby, gałązki, suchy mech, 
gwoździe, sznurki, guziki, koraliki i składnik 
najważniejszy – wyobraźnia. Z tej mieszanki  
w pracowni Kreatywnej Babki – rękodzielniczki  
z Tworoga – powstają miniaturowe cudeńka. Maleńkie 
domki przywodzące na myśl m.in. skandynawskie 
wybrzeża usiane tradycyjnym, barwnym 
budownictwem. W grudniu w warsztacie 
rękodzielniczki trwa produkcja zimowej oprawy. Na 
domkach pojawiły się ośnieżone okiennice,  
a z dachów zwisają sople lodu. Urocze drobiazgi, niby 
nic, a jednak czarują….  

Kreatywna Babka, czyli Izabela Kowoll na co dzień pracuje 
w Urzędzie Gminy w Tworogu, zawsze jednak tkwiła w niej 
artystyczna dusza. Fascynuje ją dekorowanie wnętrz, 
przerabianie mebli,  robienie „czegoś z niczego”. Poza tym 
własnoręcznie wykonane ozdoby dają niesamowitą 
satysfakcję, nieporównywalną z kupionym w sklepie 
„chińskim gotowcem”. Początkowo tworzyła pojedyncze 
dekoracje na szkolne kiermasze lub po prostu dekoracje 
do domu. – Gdy dzieci były małe, robiłam dla nich na 
parapecie zimowe domki z kartonów z lampkami w środku. 
Dekoracje oczywiście zmieniały się, dzieci rosły i teraz 
moja córka chętnie mi pomaga lub sama przygotowuje 
ozdoby. W zeszłym roku hitem były gwiazdy z papierowych 
torebek śniadaniowych zawieszone w oknach – mówi pani 
Iza. W naturalny, spontaniczny sposób działalność 
Kreatywnej Babki rozwinęła się. Dziś miniaturowe domki 
inspirowane starymi kamienicami, m.in. Nikiszowcem, 
możecie znaleźć na wielu jarmarkach i kiermaszach,  
a sama autorka prowadzi fanpage na FB oraz warsztaty 
świąteczne. Założeniem artystki jest w miarę możliwości 
wykorzystanie „odpadów”. Na warsztat są brane palety, 
stare belki znalezione na strychu, a nawet zdarzyły się 
nogi ze starego, zapomnianego stołu. Domki, to nie jedyne 
produkty pani Izy. W ofercie znajdują się również wieszaki, 
świeczniki, obrazy… Ale oryginalne, niepowtarzalne domki 
zdają się być najbliższe jej sercu. – Precyzyjne wykonanie 
takiego domku, to praca na kilka godzin i wymaga kilku 
podejść, spojrzenia z boku, odłożenia na jakiś czas, 

pomyślenia… Jednak uważam, że jeżeli ktoś ma w sobie 
odrobinę plastycznych zdolności, to jest wstanie wykonać 
taki domek. Prowadziłam niedawno warsztaty, w których 
przeważały dzieci i świetnie sobie poradziły – przekonuje
pani Iza.  

A jaki jest przepis Kreatywnej Babki na bożonarodzeniową 
dekorację? Zdziwicie się! Choinka nie jest numerem jeden. 
– Bez choinki też można wyczarować piękny świąteczny 
nastrój. Ja osobiście uwielbiam zabawę światłem –
mnóstwo światełek, świeczek, lampionów. To wystarczy, 
by stworzyć niepowtarzalny, magiczny nastój. U nas kiedyś 
choinka miała kształt pięknego manekina ze spódnicą 
z jodłowych gałązek! Choinka to piękna tradycja, ale 
według mnie można stworzyć „wariację na temat”. Będzie 
oryginalnie i niesztampowo – zachęca. I jeszcze jedna 
rada – święta nie muszą kojarzyć się z mało przyjemnym 
sprzątaniem. Zamiast skupiać się na perfekcyjnie czystych 
szybach, można poświęcić czas na wspólne 
przygotowanie pięknych dekoracji. To dobry moment na 
spędzenie czasu z rodziną – to najprostszy i zawsze 
skuteczny sposób na wyczarowanie świątecznego 
nastroju… 

JARMARKÓW ŚWIĄTECZNYCH 
CZAS  

Stragany z rękodziełem uginające się od świątecznych 
ozdób, dźwięki kolęd rozchodzące się dookoła 
i roześmiane dzieci z paczkami od Świętego 
Mikołaja. Prawdziwie świąteczną atmosferę można było 
poczuć w niedzielę 1 grudnia w Kotach na czwartym 
Kiermaszu Adwentowym. Tym samym Koty jako pierwsze 
rozpoczęły sezon na jarmarki bożonarodzeniowe w naszej 
gminie. Najbardziej z tego faktu ucieszone były dzieci, 
którym paczki rozdał sam Święty Mikołaj. 

Foto. Archiwum Izabeli Kowoll 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Odwiedzającym kiermasz czas umiliły kolędy i pastorałki  
w wykonaniu orkiestry dętej oraz zespołu Classic Attack. 
Jarmark organizowany jest przez Grupę Rowerową przy 
współpracy z parafialnym Caritasem i z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem. Fotorelacja  
z wydarzenia na www.twg-kurier.pl. 

FRELE – NOWA ODSŁONA  

ŚWIĄTECZNE KLIMATY 
W Szkole Podstawowej w Tworogu zapanował już 
świąteczny klimat. Uczniowie z Tworoga oraz 
zaproszonych szkół niczym pomocnicy Świętego Mikołaja 
przygotowywali ozdoby z papieru, zdobili pierniki i wieńce 
adwentowe. Warsztaty świąteczno-plastyczne odbyły się  
dzięki wsparciu Mniejszości Niemieckiej z Tworoga (projekt 
Dezembertraume).  

W STYCZNIU BĘDZIE SIĘ DZIAŁO… 

W tym roku nie odbędzie się „Sylwester pod chmurką” 
– taką decyzję podjęto z uwagi na słabe 
zainteresowanie w minionych latach. Wójt zaznacza 
jednak, że zawsze do formuły można wrócić. W ostatni 
dzień grudnia usłyszycie jednak orkiestrę dętą z 
Tworoga, która w samo południe, przed gmachem 
Urzędu Gminy zagra swój tradycyjny koncert 
noworoczny. A styczeń? Ten zapowiada się wyjątkowo 
bogato… 

 12 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu – Śląsko-Góralskie Kolędowanie 
połączone z finałem Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Zagrają m.in. Kapela 
Góralska, Łagiewniki Blues oraz Damian 
Potempa. W programie również akcja 
zapalenia lampionów „Światełko do nieba”.  

 Półkolonie w GOK-u zaplanowano na pierwszy 
tydzień ferii zimowych (13.01-17.01.2020).  
W programie: wyjazd do multikina, Hoplandii, 
kopalni Guido, teatru oraz do Żorek (warsztaty 
„Wehikuł czasu). Koszt: 200 zł. Zapisy  
w Gminnej Bibliotece Publicznej. 

 25 stycznia – obchody Dnia Pamięci o Tragedii 
Górnośląskiej 1945 roku. Gmina Tworóg 
zaprasza na mszę św. w sobotę o godz. 18, po 
której odbędzie się przemarsz pod Urząd 
Gminy, by wspólnie złożyć wieńce i znicze pod 
pomnikiem „Ofiar wojen, internowań, wywózek 
i prześladowań”. W planie wydarzenia jest 
projekcja filmów tematycznych na placu obok 
Urzędu Gminy oraz ciepły poczęstunek. 
Szczegóły podamy na początku stycznia.  

 

Pamiętacie „FRELE”? Zespół zaistniał dzięki zabawnym  
i świetnie wykonanym śląskim interpretacjom znanych 
utworów. Ale to dopiero początek muzycznej drogi. 
Dziewczyny nie chcę zostać zaszufladkowane i kojarzone 
tylko i wyłącznie ze śląskimi tekstami. Chcą promować 
region, chcą podkreślać skąd pochodzą i chcą być sobą. 
Dlatego postawiły na autorską twórczość. Niedawno 
„Frele” wydały pierwszy w stu procentach autorski utwór. 
Trwają również prace nad płytą, na której artystki starają 
się „przemycić” wiele regionalnych elementów, nie tylko 
pod postacią języka, ale też np. instrumentarium.  
Za produkcję utworu odpowiada Michał Kush, znany  
z współpracy m. in. z Darią Zawiałow. Utwór „Ulice tego 
miasta” dostępny jest na platformach streamingowych.  

Wejdźcie na naszą stronę i słuchajcie debiutanckiego 
singla zespołu „Frele”, zapowiadającego pierwszy autorski 
album.  

 

Foto. Wiktor Franko 



8 

 

 

TWG 

KURIER KULTURALNIE 
WIECZÓR DLA MAŁEJ OJCZYZNY 

7 listopada w Szkole Podstawowej w Boruszowicach 
trwał Wieczór dla Małej Ojczyzny w Stulecie Powstań 
Śląskich – niezwykłe spotkanie pokoleń. Podczas 
uroczystej akademii wykorzystano efekty innowacji 
pedagogicznej ukazującej historię powstań śląskich na 
terenie miejscowości.  

I i II Powstanie Śląskie nie przyniosły rozstrzygnięcia. Spór 

o przynależność państwową Śląska trwał. Zgodnie 
z postanowieniami traktatu wersalskiego, 20 marca 1921 
roku odbyło się głosowanie nad przynależnością obszaru 
plebiscytowego Górnego Śląska. W Boruszowicach 
głosowanie odbyło w miejscowej szkole, społeczeństwo 
opowiedziało się za przyłączeniem do Polski. Mimo to 
wynik całościowy plebiscytu przesądził o przyznaniu 
większej części Śląska Niemcom. To zdecydowało 
o podjęciu decyzji przez Polską Organizację Wojskową 
Górnego Śląska o rozpoczęciu trzeciego powstania 
śląskiego. Wybuchło ono w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. 
Na terenie Boruszowic nie było bardziej znaczących walk, 
natomiast sama wieś została opanowana przez 
powstańców już w pierwszych dniach powstania. Ważną 
rolę w okresie powstania odegrała fabryka prochu, w której 
zatrudnieni byli głównie mieszkańcy Boruszowic. Z niej 
oddziały powstańcze grupy północnej oraz kopalnie śląskie 
zaopatrywane były w materiały wybuchowe. Od 21 do 26 
maja 1921 roku rozegrała się największa bitwa powstania 
– bitwa o Górę Świętej Anny. Brali w niej udział m.in. 
mieszkańcy Boruszowic, którzy wchodzili w skład batalionu 
tarnogórskiego „Bogdan” (Jan Brailich, Paweł Ziaja (I), 
Paweł Ziaja (II), Teodor Opara, Szymon Łysik, Leonard 
Jaksa, Jan Tomalka,, Piotr Jarząbek, Alojzy Pałek, Ignacy 
Żelazko, Antoni Ciba, Jan Fuks i powstaniec o nazwisku 
Pancherz).  

5 lipca 1921 zawarto rozejm, a w październiku ustalono 
przebieg granicy polsko-niemieckiej. Boruszowice 
i Mikołeska jako jedyne miejscowości gminy Tworóg 
znalazły się w granicach II Rzeczypospolitej. Granica 
często rozdzielała gospodarstwa, oddzieliła również 
dotychczas współistniejące dwie wsie: Hanusek i Solarnię 
(Boruszowice). 26 czerwca 1922 r. gmina Boruszowice 
została uroczyście przejęta przez władze polskie. Władze 
gminne wraz z miejscową szkołą pracowały nad 
utrwaleniem polskości wśród miejscowej ludności. 
Utworzono posterunek straży celnej i posterunek policyjny. 
W Boruszowicach znajdowało się drogowe przejście 
graniczne. 

Mieszkańcy Boruszowic, byli powstańcy śląscy, zabiegali 
w okresie międzywojennym o uczczenie zrywu 
i upamiętnienie ich walk o przynależność do Polski 
w latach 1919 -1921. Świadectwem pamięci był Pomnik 
Powstańca Śląskiego zbudowany z trzech słupów 
symbolizujących trzy powstania (1919, 1920, 1921). 
Na  jednym z nich umieszczono płaskorzeźbę powstańca-
górnika. Poświęcenie oraz odsłonięcie pomnika odbyło się 
w niedzielę 25 czerwca 1939 r. przed ówczesnym 
budynkiem Urzędu Gminy – dziś Szkoły Podstawowej. 
W uroczystości wzięły udział delegacje z całego Górnego 
Śląska, władze lokalne, przedstawiciele wojska, harcerze 
i licznie zgromadzona ludność okolicznych miejscowości. 
Ale sytuacja międzynarodowa nie była łatwa, 
a bezpośrednie sąsiedztwo granicy polsko-niemieckiej nie 
ułatwiało sprawy. Kiedy 1 września 1939 roku III Rzesza 
zaatakowała Polskę, a wojska niemieckie przekroczyły 
granicę w Boruszowicach Pomnik Powstańca Śląskiego 
został zniszczony. Przetrwała jednak pamięć… 

Foto. – Ten wyjątkowy trwający ponad dwie godziny wieczór był lekcją 
patriotyzmu i historii. Pomógł nam się zatrzymać w biegu i wspomnieć 

naszych dziadków i pradziadków walczących o wolność. Był także 
pretekstem do spotkania, do wymiany myśli, a także lekcją wrażliwości  

i piękna. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do nadania 
pięknego kształtu tej uroczystości, a także tym wszystkim, którzy zechcieli 

ją przeżyć z nami – mówi dyrektor szkoły, Anna Rogala-Goj. 

 

Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, 
zaś scenografię tworzyło niezwykłe dzieło – abstrakcyjny, 
obraz namalowany przez uczniów klas IV-VII nawiązujący 
do tematu spotkania. Monument (1 metr na 3 metry) 
przedstawiający miejsca najważniejszych zrywów 
powstańczych, zostanie powieszony tuz przy wejściu do 
szkoły. Wysłuchaliśmy również gawędy miejscowego 
historyka-amatora, Bernarda Opary  o historii oświaty na 
terenie Boruszowic i Hanuska oraz inspirującego wykładu 
dr. Jacka Kurka. Na zakończenie spotkania wręczono 
nagrody laureatom konkursu literacko-plastycznego 
„Pocztówka dla Jana Pawła II z historią w tle”. By intencja 
Wieczoru dla Małej Ojczyzny dotarła jak najdalej, 
oddajemy głos historii, która zrekonstruowana przez 
uczniów przenosi nas do 1921 r…  

Foto. Makieta projektu pomnika Powstańca Śląskiego według projektu 
Aleksandra i Stanisława Królów. Trzy słupy – były symbolami powstań 
śląskich (1919, 1920, 1921). Na  jednym z nich widniała płaskorzeźba  

powstańca - górnika. 
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NAUCZYCIELE PO SĄSIEDZKU – 
WSPOMNIENIE CZ. II 

Hugo Ochmann z Hanuska i Franciszek Matysek  
z Boruszowca, nauczyciele i kierownicy szkół w dwóch 
sąsiednich wsiach przedzielonych granicą państwową. 
Tych dwóch nauczycieli, uczących śląskie dzieci, po obu 
stronach „Sztółli”, mimo tego, że uczyli w różnych 
językach, to ich ideały, jakimi kierowali się w życiu, były 
podobne. To ich łączyło. Łączyło ich jeszcze jedno – brak 
zrozumienia i rzetelnej oceny ich pracy. 

Po drugiej stronie Stoły, w 1905 roku powstaje nowa 
szkoła. Szkołę budowano razem z osiedlem 
mieszkaniowym, zwanym Kolonia Fabryczna, przez 
prężnie rozwijającą się spółkę Pniowitzer Pulverfabrik 
GmbH, pospolicie nazywaną prochownia. Nowy szkolny 
obiekt, stał się koniecznością, w związku z dynamicznie 
rozwijającą się fabryką. Gwałtowny napływ robotników  
z rodzinami spowodował, że istniejąca szkoła na Solarni  
z 1899 roku, nie była w stanie pomieścić w jednej klasie, 
wszystkich dzieci z macierzystej gminy Solarnia i dzieci  
z nowej gminy Boruschowietz. Przez ponad dwie dekady 
językiem urzędowym i językiem szkolnego nauczania  
w nowej szkole był jeszcze język niemiecki, tylko naukę 
religii prowadzono po polsku, przy parafialnym kościele  
w Rybnej-Strzybnicy. Od 26 czerwca 1922 roku, w wyniku 
ostatecznych ustaleń traktatu wersalskiego, gmina 
Boruszowiec należy już do II Rzeczpospolitej. Władzę  
w gminie przejmują miejscowi radni, wybrani w wyborach 
komunalnych w 1919 roku, a sołtysem zostaje pracownik 
miejscowej prochowni, były powstaniec śląski, Szymon 
Łysik. Musiały minąć prawie cztery lata, aby po I wojnie 
światowej, przynajmniej część Górnego Śląska, wróciła do 
Macierzy.  

Nowy rok szkolny rozpoczął się 4-go września 1922 roku, 
ale już w szkole, gdzie nauczanie prowadzono po polsku. 
Iście pozytywistyczną pracę od podstaw, na szkolnej niwie 
zapoczątkował Franciszek Matysek, również z Zabrza ale  
i Rokitnicy. Po uzyskaniu dyplomu nauczycielskiego, który 
zdobył w odległej Bydgoszczy, zostaje zatrudniony przez 
zarząd gminy na okres próbny. Poprzedni, 
niemieckojęzyczni nauczyciele, razem z fabrycznymi 
urzędnikami i wykwalifikowanymi robotnikami prochowni, 
przyjmowani byli z otwartymi rękami, po drugiej stronie 
granicy. Franciszek Matysek rozpoczyna codzienną, 
wielogodzinną i wyczerpującą pracę z dziećmi w szkole,  
 

ale też i pracę związaną ze stworzeniem nowego,
szkolnego programu zajęć i niezbędnych pomocy 
naukowych. Wiele codziennych, żmudnych prac 
nawarstwiało się w trakcie nauczania około 150 dzieci.
Wszystkie te problemy, Matysek musiał rozwiązywać 
samotnie, mając początkowo do dyspozycji stróża 
i gospodarza domu w jednej osobie, zatrudnionego przez 
sołtysa, gdyż dopiero po roku, do pomocy w szkole 
skierowano nowego nauczyciela.  

Rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w polskiej szkole 
Franciszek Matysek zainaugurował referatem, 
zatytułowanym „Szkoła polska”, której treść nie zachowała 
się, ale zapewne przypomniała o historii tej ziemi 
i powrocie Górnego Śląska, do prastarej macierzy, po 
wielu wiekach niemieckojęzycznej dominacji. Franciszek 
Matysek z nowym już nauczycielem, w godzinach 
popołudniowych, prowadzą kursy z języka polskiego 
i historii oraz pogadanki krajoznawcze. Jednakże zdaniem 
autora opracowania, najbardziej cenną inicjatywą 
nauczyciela z Boruszowca, było utworzenie w sąsiedniej, 
pniowieckiej szkole, kursów dokształcających dla 
młodzieży w wieku 14-18 lat. Młodzi ludzie, zaraz po 
powszechnej szkole, nabywali tam niezbędne umiejętności 
zawodowe, by bezpośrednio po szkole, mieć większe 
możliwości zatrudnienia.  

W 1926 roku, po przewrocie majowym w Rzeczypospolitej, 
zmienia się wpływ władz oświatowych na charakter 
działalności szkoły. Nowy wojewoda Michał Grażyński, 
nowy tarnogórski starosta, a w końcu „Gerwazy”, już nowy 
sołtys na Boruszowcu, wdrażają w życie zalecenia 
centralnych władz oświatowych, realizujących program 
autokratycznych rządów sanacji. Oderwana od 
rzeczywistości polityka gloryfikująca archaiczny patriotyzm 
i idee narodowej demokracji, stały się jednym ze 
sztandarowych kierunków polityki państwa. Miejscowa, 
śląska ludność, nie rozumiała tych idei. Wieki germańskiej 
dominacji, szczególnie w okresie ”Kulturkampfu”, wywarły 
swoje piętno. Szkoła była miejscem, gdzie w tamtych 
czasach, z nakazu władz państwowych, organizowano 
obchody świąt państwowych, między innymi:
Święto Konstytucji 3-Maja i Święto Niepodległości 11-go 
Listopada, zaś w marcu świętowano imieniny Józefa 
Piłsudskiego. Na terenie szkoły odbywały się również 
obchody lokalnych świąt, takie jak 100-lecie urodzin Pawła
Stalmacha i Karola Miarki, 10-lecie powstań śląskich, 
przeglądy muzyczne i teatralne oraz imprezy sportowe, 
w tym biegi sztafetowe i zawody palanta.  

Tekst powstał na podstawie opracowania Kuźnika z Klepki & Syna

Foto. Szkoła w Boruszowicach z 1905 r. 
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Z WIZYTĄ W WARSZAWSKIEJ 
„DWUNASTCE”  
Z GÓRNOŚLĄSKIEJ... 
Zespół wokalny „Kamratki” działający przy SP w Tworogu, 
na zaproszenie dyrektora SP nr 12 im. Powstańców 
Śląskich przy ul. Górnośląskiej  w Warszawie – Pani Iwony 
Stępniak – uczestniczył w obchodach 100-lecia Powstań 
Śląskich. Nasza warszawska szkoła-imienniczka w tym 
dniu otrzymała z rąk francuskiego ambasadora prestiżowy 
certyfikat Label FrancÉducation. Jest on przyznawany 
szkołom prowadzącym oddziały dwujęzyczne z wiodącym 
językiem francuskim i promującym kulturę Francji. 
Uroczystość odbyła się 8 listopada z udziałem uczniów, 
nauczycieli i reprezentantów całej społeczności szkolnej 
„Dwunastki” oraz naszych „Kamratek”.  

Występ naszych uczennic, przy akompaniamencie Antka 
Jaruszowca, zachwycał i wzruszał do łez pięknym 
wykonaniem śląskich pieśni powstańczych, zaś 
prezentowany w gwarze śląskiej  tekst o szkole sprzed stu 
lat, wygłoszony przez Antosię Osadnik, nagrodzony został 
gromkimi brawami (zdj. na str. 16). Na koniec swojego 
występu nasi młodzi artyści wykonali piosenkę Józefa 
Skrzeka „O mój Śląsku...”. Nasze szkoły pierwszy raz 
spotkały się w Koszęcinie  podczas finałowych potyczek 
szkół w ogólnopolskim konkursie szkół realizujących 
edukację regionalną. To już drugie spotkanie, kolejne 
zaplanowaliśmy w Tworogu. Wysoki poziom występów 
tworogowskiej młodzieży to efekt mozolnej pracy opiekuna 
„Kamratek” – Pani Beaty Janigi, wspieranej przez Panią 
Brygidę Smol i Pana Józefa Ziaję. 

Po gościnnych występach odwiedziliśmy miejsca związane 
z historią Polski i Warszawy: Park Łazienkowski, 
warszawską starówkę, zapaliliśmy znicz przy pomniku 
Wojciecha Korfantego oraz przy grobie Jerzego 
Popiełuszki. Dużo emocji wywołała obserwacja zmiany  
warty honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, a na 
koniec naszego spaceru… niespodziewane spotkanie  
z Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Do domu wróciliśmy 
w godzinach nocnych, zmęczeni, lecz przekonani, że 
byliśmy uczestnikami czegoś ważnego dla nas, dla 
naszych szkół, dla Śląska. 

Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja 

WYRAPOWAŁY ZWYCIĘSTWO! 
Jesienią w Gminnym Ośrodku Kultury  w Wielowsi odbył 
się  XII Wojewódzki Festiwal Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej. Konkurs swoim  patronatem objęli: Minister 
Edukacji Narodowej – Dariusz Piontkowski, Wójt Gminy 
Wielowieś – Ginter Skowronek oraz Posłowie Ziemi 
Śląskiej.   

Szkołę Podstawową z Tworoga reprezentował zespół 
wokalno-instrumentalny „KAMRATKI”, który wykonał utwór  
rapera Miuosha „Piąta strona Świata”. Miło nam 
poinformować, że nasze dziewczyny zdobyły I miejsce  
w swojej kategorii. „KAMRATKI”  jeszcze raz zaśpiewają 
„O mój Śląsku...” podczas Gali Laureatów –16 listopada. 
Serdecznie gratulujemy! 

Opiekun zespołu – Beata Janiga 

„MÓJ ŚLĄSK” RAZ JESZCZE… 
Wyniki I Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Mój 
Śląsk” podawaliśmy w listopadowym numerze. Tym razem 
zapraszamy do zobaczenia galerii zdjęć z rozdania nagród 
na naszej stronie www.twg-kurier.pl, które miało miejsce 
28 listopada w szkole w Brynku.  

Prócz celu nadrzędnego – nagrodzenia zwycięzców, 
uroczystość realizowała jeszcze jeden. Odpowiadała 
na ważne pytanie: co znaczy „Mój Śląsk”? Okazuje się, że 
odpowiedzią nie muszą być słowa. Może być muzyka – jak 
w przypadku zespołu „Kamratki”, który uświetnił 
uroczystość swoim występem. Odpowiedzią może być 
również obraz, film. Taką formę wyrażenia przywiązania do 
regionu wybrali młodzi absolwenci szkoły – Piotr Szewczyk 
i Mateusz Swoboda. Chłopcy, dziś uczniowie tarnogórskich 
szkół średnich, nakręcili kilkuminutowy film o Śląsku. Fakt, 
że młodzież w sposób spontaniczny, a jednak świadomy, 
manifestują swój związek z rodzinnymi stronami, pokazuje 
jak ważną rolę pełni Śląsk w budowaniu naszej 
tożsamości. Taki też morał płynnie z nadesłanych tekstów. 
– Są to teksty niezwykłe, utrwalające historie rodzinne, 
najbliższych okolic, mówiące o ludziach, wartościach, 
obyczajach. Wszystkie dowodzą jak ważny jest dla nas 
Śląsk – mówiła nauczycielka, Eleonora Krywalska.  

ZNAWCY BIBLII  
Okazuje się, że uczniowie z gminnych szkół to prawdziwi 
znawcy Biblii. Uczniowie siódmej klasy ZSP 
w Boruszowicach zostali laureatami XV Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Biblijnej. W etapie rejonowym, który 
odbył się w Tarnowskich Górach zakwalifikowali się do 
etapu wojewódzkiego. Jakub Cieślik zajął I miejsce; 
Kajetan Nocoń – IV miejsce. Do konkursu przygotowywała 
ich pani Kornelia Sobel. 

24 października odbył się etap szkolny XXV Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego dla klas VI-VIII Szkoły Podstawowej. 
Do tego etapu z SP w Tworogu przystąpiło siedmiu 
uczniów. Tematem tegorocznych zmagań była Ewangelia 
św. Jana – bardzo trudna w interpretacji księga. Trzy 
uczennice klas VII zakwalifikowały się do etapu 
rejonowego: Łucja Żelosko, Marta Caus, Daria Kocurek. 

Serdecznie gratulujemy! 

Foto. Dopełnieniem uroczystości była prezentacja filmu o Śląsku Piotra 
Szewczyka i Mateusza Swobody (na zdj. obok Eleonory Krywalskiej).  

O młodych mieszkańcach gminy pisaliśmy w poprzednim wydaniu. 
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ŚPIEWAMY PO NIEMIECKU!  

Musieli wykazać się podwójnymi umiejętnościami – 
wokalnymi i językowymi. Samo wyczucie rytmu  
i dźwięczny głos to za mało, by wygrać Międzyszkolny 
Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej. Uczestnicy 
przeglądu, który zorganizowano 26 listopada w ZSP  
w Boruszowicach powinni również znać język 
niemiecki, a dobra dykcja i walory artystyczne występu 
były dodatkowym atutem. Kto wygrał ósmą edycję 
starcia młodych talentów?  

Festiwal to wspólne przedsięwzięcie szkoły i Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa Śląskiego 
w Tworogu. Jego celem jest budzenie wśród uczniów 
zainteresowania językiem niemieckim, motywowanie ich 
do nauki tego języka,  jak również promocja talentów. 
Dzieci zaprezentowały łącznie 25 utworów w trzech 
kategoriach wiekowych. Jury w składzie: Reinhald 
Schygulla, Robert Barlik i Elwira Ecler, nie miało łatwego 
zadania. Wśród uczestników znaleźli się naprawdę 
uzdolnieni i dobrze przygotowani młodzi ludzie. Po długiej  
i burzliwej dyskusji, jury przedstawiło wyniki:  

Kl. I-III: I miejsce: Emilia Araszczuk, PSP Kielcza; II 
miejsce: Hanna Tomczyk i Emilia Bosz, ZSP Boruszowice;  
III miejsce: Alicja Globisz, SP nr 12 w Tarnowskich Górach 
Kl. IV-VI: I miejsce: Emilia Brodziak, SP Krupski Młyn; II 
miejsce: Agnieszka Szkolik, ZSP Wojska; III miejsce: Łucja 
Bochenek, SP Tworóg; III miejsce: Oliwia Łopata, SP  
Krupski Młyn 
Kl. VII-VIII: I miejsce: Inga Kulik i Hanna Szyguła, PSP 
Kielcza; II miejsce: Daria Kocurek i Oliwer Promnik , SP 
Tworóg; III miejsce: Kamila Dworaczek, ZSP Boruszowice 

MALOWANE PIOSENKI 

W listopadzie Gminne Przedszkole w Tworogu 
zorganizowało I Wojewódzki Konkurs Plastyczno-
Językowy „Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki”.
Patronat nad konkursem objął Dom Współpracy Polsko-
Niemieckiej. Do udziału w konkursie zaproszono dzieci 
z całego województwa, które w przedszkolu uczą się 
języka niemieckiego. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie plakatu ilustrującego treść wybranej 
piosenki w języku niemieckim. Jury konkursu przyznało 
następujące miejsca: I miejsce: Amelia Ochocka, 
Przedszkole nr 4 w Tarnowskich Górach, II miejsce: 
Paweł Mika, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciborzu 
oraz Aleksander Paruzel, Przedszkole w Miedarach, 
III miejsce: Milena Stanek, Gminne Przedszkole 
w Tworogu, Patryk Stężowski, Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Raciborzu oraz Filip Ziaja, Gminne 
Przedszkole w Tworogu.  

Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w konkursie i już 
teraz zapraszam do kolejnej edycji, która odbędzie się za 
rok. 
 

Nauczyciel języka niemieckiego
Ewa Gwiazdowska

ŚWIĘTA BARBARO, PATRONKO 
GÓRNIKÓW 

4 grudnia w dniu św. Barbary, górnicy z naszej gminy 
w galowych strojach, ze sztandarami, przy dźwiękach 
orkiestry przeszli przez centrum Tworoga. Barbórka to 
dzień, w którym górnicy pamiętają o swoich zmarłych 
kolegach, zwłaszcza tych, którzy zginęli w pracy. Kult 
św. Barbary dla górników jest bardzo ważny, co roku w tym 
dniu uczestniczą wspólnie we mszy świętej, po której udają 
się na tradycyjną biesiadę.  

Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl 

 

– Serdecznie dziękujemy Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego  
w Tworogu, a zwłaszcza panu Bertoldowi Kubitzy za 
finansowe wsparcie udzielone szkole w realizacji konkursu 
i sfinansowanie nagród dla laureatów – mówi 
koordynatorka konkursu z ramienia szkoły, nauczycielka 
języka niemieckiego, Ilona Pella-Bok. 
 

Foto. W konkusie wzięli udział uczniowie ze szkół w Boruszowicach, 
Tworogu, Wojsce, Tarnowskich Górach, Kielczy, Nakle Śląskim i 

Krupskim Młynie. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Swoje uwagi zgłaszali również mieszkańcy Wojski 
i Świniowic. Wójt gminy, Eugeniusz Gwóźdź zapowiedział, 
że rozkłady będą jeszcze dopracowywane. Tak się 
faktycznie dzieje, choć wszystkich życzeń nie uda się 
uwzględnić. Tłumaczy też, że decyzje były konieczne. 
Mniejszy tabor w Nowej Wsi wynikał głównie z problemów 
technicznych związanych ze złym stanem technicznym 
mostu w Hanusku, o czym informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu. Wybór był więc następujący: mniejszy tabor, albo 
likwidacja linii. Wójt podkreśla, kursy zostały zmienione, 
ale transport został zapewniony. Nie jest to takie 
oczywiste, jeżeli uświadomimy sobie, ze tylko linia 129 jest 
dochodowa. Pozostałe są nierentowne. Wprowadzenie 
nowych kursów będzie wiązało się z podniesieniem 
przychodów gminy – głównie z podatków. Na ten moment 
najważniejszym celem zmian było zachowanie transportu 
publicznego. Do priorytetowych tematów dla 
samorządowców było również zapewnienie dojazdu dzieci 
do szkół i zapewnienie transportu osobom 
niepełnosprawnym. W 2018 r. te dwa zadania kosztowały 
gminę ok. 140 tys. zł.  

2 grudnia transportem zbiorowym zajęła się komisja 
rewizyjna rady gminy. Podczas posiedzenia udzielano 
odpowiedzi na wszystkie pytania związane z tematem.  

W  tekście wykorzystano opracowanie „Raport o stanie gminy Tworóg  
w roku 2018” – do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej. 

W NOWYM ROKU – PODWYŻKI  

Gorącym tematem w ostatnim czasie są śmieci, 
a dokładnie wzrost cen za ich wywóz. Podwyżki te dotyczą 
nie tylko gminy Tworóg, to problem o zasięgu 
ogólnokrajowym. Wzrosnąć ma zarówno opłata za śmieci 
segregowane, jak i zmieszane. Jak wysoko poszybują 
ceny i z czego wynikają? 

Analiza rynku odpadów nie pozostawia złudzeń. Tendencja 
jest niepokojąca i uderzy w nasze portfele. Obecnie opłata 
za wywóz odpadów zmieszanych w naszej gminie to 35 zł, 
segregowanych 17,50 zł. (cena za 1 osobę). 
Dla porównania w Tarnowskich Górach opłata została 
podniesiona w lipcu tego roku za odpady segregowane 
z 14 zł do 21 zł, a zmieszane z 26 zł do 42 zł. Czynników 
wpływających na wzrost cen jest wiele. Po pierwsze –
przepisy. Wymogi jakie mają zostać spełnione przez firmy 
obsługujące w gminach odbieranie odpadów dotyczą 
zarówno kwestii związanych z dostosowaniem 
infrastruktury, jak i nowych procedur ewidencji odpadów. –
Rygorystyczne przepisy mówią m.in. o dostosowaniu
miejsc, w którym odpady są składowane, czyli PSZOK-ów.
Składowiska muszą być wyposażone w monitoring, nad
którym bezpośredni nadzór sprawuje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska. Uległy zwiększeniu 
zabezpieczenia finansowe dotyczące składowanych 
odpadów. Od nowego roku prowadzona będzie również 
baza danych o produktach i opakowaniach oraz 
o gospodarce odpadami (BDO) – wyjaśnia Józef Krain 
z Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu.  

 

KURS W STRONĘ ZMIAN  

Zapewnienie mieszkańcom sprawnego transportu 
publicznego to trudne i kosztowne wyzwanie,  
a znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego 
wszystkich jest rzeczą niemożliwą. Niedawne zmiany 
rozkładu jazdy w naszej gminie zostały ostro 
skrytykowane. Czym decyzje były dyktowane? Żeby to 
zrozumieć, trzeba poznać podstawowe zasady 
organizacji transportu publicznego. Wyjaśniamy.  

Kto organizuje transport publiczny na terenie gminy 
Tworóg?  
Do 31 grudnia 2018 r. organizatorem transportu 
publicznego na terenie gminy Tworóg był Międzygminny 
Związek Komunikacji Pasażerskiej. Od 1 stycznia 2019 r. 
organizacją transportu na terenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii (oraz gmin członkowskich MZKP 
poza metropolią: Miasteczko Śląskie, Tworóg, Krupski 
Młyn, Wielowieś i Toszek) zajmuje się Zarząd Transportu 
Metropolitalnego. Wszelkie merytoryczne uwagi dotyczące 
transportu zbiorowego na terenie naszej gminy pracownicy 
Urzędu Gminy na bieżąco przekazują do Zarządu 
Transportu Metropolitarnego. ZTM weryfikuje je  
i ewentualnie wdraża. 

Nic za darmo… 
ZTM jest jednostką budżetową. Dochody i wydatki  
w całości są objęte budżetem Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. Na dochody składają się wpływy z biletów oraz 
dotacje gmin. Wydatki natomiast generuje organizacja 
transportu, utrzymanie taboru, paliwo, pracownicy… Tak 
naprawdę za możliwość podróżowania autobusami płaci 
każdy podatnik, a sam przejazd to dodatkowo koszt biletu. 
Ponieważ jednak liczba osób korzystających z komunikacji 
miejskiej cały czas maleje – rosną kwoty dotacji z gmin.  
W 2018 r. gmina Tworóg zapłaciła za transport publiczny 
1,4 mln zł, w 2019 r. 1,6 mln zł. Możliwe jednak, że kwota 
ta wzrośnie o ok. 370 tys. zł (podatek VAT). Szacunkowo  
w 2020 r. gmina będzie musiała zapłacić ok. 2 mln. zł 
netto. Jeżeli dojdzie do tego podatek VAT, kwota zwiększy 
się o 460 tys. zł. Koszty dramatycznie rosną, dlatego 
gminy są zmuszone zadać sobie podstawowe pytanie: czy 
nas na to stać? Należy dodać, że ZTM nie zajmuje się 
utrzymaniem przystanków tak jak robił to Międzygminny 
Związek Komunikacji Pasażerskiej. Obecnie ten 
obowiązek ciąży na gminie, co generuje dodatkowe koszty 
(ok. 20 tys. zł).  Poza tym jako gmina nie należymy do 
Metropolii, nie mamy więc wielu możliwości 
negocjacyjnych. Zdecydowanie większy wpływ na 
kluczowe decyzje mieliśmy w minionych latach. Wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź należał do Zarządu MZKP.  

Autobusy są i będą 
Autobusy są i będą. O to mieszkańcy nie muszą się 
martwić. Ale, jak mówi przysłowie, jedyną stałą rzeczą jest 
zmiana. Czasami, ku niezadowoleniu użytkowników, 
dotyczy ona rozkładu jazdy autobusów… Tak było jesienią 
w naszej gminie. Mieszkańcy, głównie Nowej Wsi 
Tworoskiej, głośno krytykowali zmianę.  
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W zastraszającym tempie rośnie tzw. opłata 
marszałkowska za korzystanie ze środowiska. Jej 
wysokość ustala w drodze rozporządzenia Rada Ministrów. 
W 2017 r. opłata środowiskowa wyniosła 120,76 zł, w 2019 
– 170 zł, a 2020 r. ma wynieść 270 zł.   

Poziom recyklingu, wynikający z przepisów jakie nakłada 
na wszystkich Unia Europejska, ma wynieść w 2020 roku 
50%. Wszystkie te czynniki oznaczają konieczność 
podniesienia nakładów m.in. na zatrudnienie  
i infrastrukturę. Podwyżki dotyczyć będą zarówno odpadów 
segregowanych, jak i zmieszanych. Dodatkową kwestią, 
która wpływa na podwyżki jest nasycenie rynku surowców 
wtórnych, co powoduje spadek cen skupu. Decyzja  
o podwyżce nie jest łatwa, ale trudno jej uniknąć, system 
gospodarowania odpadami w gminie musi się bilansować, 
koszty nie mogą być wyższe od uzyskiwanych z tego tytułu 
dochodów. Zgodnie z wymogami prawa, opłaty za 
gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystane 
wyłącznie na ten cel, gmina nie może na śmieciach 
zarabiać.  

Do przetargu na wywóz odpadów przystąpił jeden 
wykonawca. Konsorcjum Firm: Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Konsorcjant – Zakład Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.. Komisja przetargowa prowadzi 
obecnie weryfikację oferty. Postępowanie powinno 
zakończyć się do 28 grudnia. Cenę wywozu odpadów 
poznamy na początku nowego roku.  

DOSIĘGNĄĆ NIEBA 
Innowacja pedagogiczna „Dosięgnąć nieba” jest 
innowacją programowo-metodyczną, program jest  
realizowany na zajęciach koła astronomicznego 
odbywającego się raz na miesiąc lub częściej,  
w zależności od potrzeb. W innowacji uczestniczą 
uczniowie  klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Tworogu,  
przejawiający zainteresowania fizyką i astronomią, 
szukający ciekawych form spędzenia czasu wolnego. 
Zajęcia realizowane są od 15 stycznia 2019 r. do końca 
roku szkolnego 2019/2020. 

Astronomia jest dziedziną nieobecną w podstawie 
programowej z fizyki w szkole podstawowej, dlatego 
oczywistym wydało mi się wprowadzenie jej zagadnień w 
postaci innowacji.  Uczniowie muszą mieć szansę 
poznania tej trudnej, acz nowej i ciekawej sfery fizyki. 

Program innowacji oprócz rozwijania zainteresowań 
astronomicznych wśród uczniów, poszerza ofertę 
edukacyjną szkoły, a co za tym idzie promuje naszą 
szkołęw środowisku lokalnym. Uczniowie w ten sposób 
włączają się w życie szkoły oraz lokalnej społeczności. 
Program pracy z uczniami zawiera treści, które pozwalają 
na utrwalenie i pogłębienie wiedzy, a także na dążenie do 
samodzielnego, logicznego myślenia, wyciągania  
i formułowania wniosków. Zachętą dla uczniów 
uczestniczących w zajęciach astronomicznych są 
nietypowe godziny zajęć koła, wycieczki astronomiczne,  
a wielką atrakcją wieczorne obserwacje. Wędrówki  
z teleskopem, lornetkami, aparatami fotograficznymi dają 
uczniom wiele wrażeń, radości i satysfakcji. 

 

15 listopada chętni uczniowie klas VII uczestniczyli 
w kolejnych już zajęciach koła astronomicznego, 
realizowanego w ramach innowacji. Choć Księżyc schował 
się za chmurami, obserwowaliśmy gwiazdy, konstelacje 
przy zastosowaniu aplikacji SkyView Free i zapoznaliśmy 
się z budową teleskopu zwierciadlanego... więcej 
w zakładce „Innowacyjność w nauczaniu” na szkolnej 
stronie internetowej. Zapraszamy. 

nauczyciel fizyki, Agnieszka Sędek 

KREATYWNE BORUSZOWICE 

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie 
programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży 
zorientowanym na rozwój kreatywności. DI uczy przede 
wszystkim kreatywnego rozwiązywania problemów, 
tworzenia innowacji, pracy zespołowej podczas 
podejmowania ekscytujących wyzwań, zarządzania 
czasem, zasobami ludzkimi, materiałami, finansami 
i pomysłami. Uczy także umiejętności skutecznej 
komunikacji i prezentacji wytworów własnej pracy oraz 
pracy zespołu. 

Program zachęca dzieci i młodzież do podejmowania 
procesu tworzenia – w oparciu o własne mocne strony. 
Pozwala odkrywać różnorodne uzdolnienia, przełamywać 
bariery, kształtować motywację wewnętrzną i zwiększać 
poczucie własnej wartości. Głównym celem programu jest 
inspirowanie uczniów i jednoczesne wyposażanie ich w 
odpowiednie narzędzia poznawcze, aby mogli stać się 
nowym pokoleniem innowatorów i liderów. Program 
Destination Imagination promuje metodykę nauczania, 
opartą na metodzie projektu, czyli samodzielnej realizacji 
przez uczniów zadania, przygotowanego przez 
nauczyciela na podstawie wcześniej ustalonych założeń. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boruszowicach realizują 
wyzwania DI pod kierunkiem trenera – nauczyciela plastyki 
– pani Marty Pawliczek i przygotowują się do udziału 
w Międzynarodowej Olimpiadzie Kreatywności, która 
wiosną odbędzie się we Wrocławiu. Udział drużyny, 
składającej się z 7  uczniów realizujących projekt, 
w olimpiadzie jest możliwy tylko wtedy, jeśli znajdą się 
darczyńcy, którzy pokryją koszty przejazdu dzieci 
i opiekuna oraz koszty ich pobytu we Wrocławiu. Liczymy 
na Państwa przychylność i wsparcie. 

 
Anna Rogala-Goj, dyrektor szkoły 

OSZCZĘDZASZ WODĘ?  
– POKAŻ NAM JAK? 
Za sprawą Pani Sylwii Błaszkowicz – mamy ucznia klasy II
SP w Tworogu – szkoła otrzymała nagrodę – paletę wody 
mineralnej. Syn pani Sylwii, Filip wziął udział w konkursie 
Fundacji Onyx Dzieciom pt. „Oszczędzasz wodę? – Pokaż 
nam jak?”. Jego praca została nagrodzona, a szkoła 
otrzymała niespodziankę, za którą bardzo dziękuje.  
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POLICYJNA FLOTA 
WZMOCNIONA 

21 listopada policjanci z Komisariatu Policji  
w Tworogu odebrali nowy, oznakowany radiowóz 
marki Kia Sportage. Samochód ma pomóc 
funkcjonariuszom w wykonywaniu obowiązków 
również w terenie leśnym. Przekazanie pojazdu odbyło 
się w obecności zaproszonych gości – wójtów gmin 
Tworóg i Krupski Młyn oraz przedstawicieli 
Nadleśnictw: Zawadzkie, Brynek, Lubliniec, Koszęcin, 
Świerklaniec i Rudziniec oraz Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Katowicach.   

Zarówno samorządy, jak i nadleśnictwa wsparły finansowo 
inwestycję. Zakup samochodu, z punktu widzenia specyfiki 
terenu, na jakim pracują policjanci z Tworoga, był 
koniecznością. Użytki leśne w przypadku gminy Tworóg to 
ok. 70 procent powierzchni gminy, w przypadku 
Krupskiego Młyna – ponad 80 procent. Jak wyjaśnia 
komendant Komisariatu Policji w Tworogu asp. sztab. 
Ireneusz Zewelak, policjanci stale współpracują  
z nadleśnictwami m.in. poprzez organizację  wspólnych 
patroli. Powodów wkraczania policji na tereny nadleśnictw 
jest mnóstwo – kradzieże, nieprawidłowe parkowanie, 
dzikie wysypiska, poszukiwania osób zaginionych itp. 
Niestety zdarzało się, że policjanci byli zmuszeni 
kontynuować patrol pieszo, bo teren okazał się zbyt trudny. 
Nowy samochód ma zwiększyć skuteczność policji w tym 
zakresie, poprawić bezpieczeństwo w powiecie oraz 
polepszyć komfort pracy policjantów. 

O potencjalnych zagrożeniach, sposobach 
przeciwdziałania i reagowania była mowa m.in. na 
listopadowym spotkaniu Koła Seniora. Pogadankę
o bezpieczeństwie w Nowej Wsi Tworoskiej przeprowadził 
dzielnicowy asp. Maciej Bobola. Wyjaśnił zasady działania 
aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja 
Komenda” oraz omówił temat koncepcji „Dzielnicowy bliżej 
nas”. Mówił również o popularnych metodach stosowanych 
przez oszustów. Co powinniśmy zapamiętać? Oto kilka 
wskazówek: 

 każdą telefoniczną prośbę o pilne wsparcie 
finansowe, potwierdźcie i najlepiej przedyskutujcie 
z innym członkiem swojej rodziny lub bliskimi 
znajomymi; 

 prawdziwi prokuratorzy, policjanci czy inni 
funkcjonariusze nigdy nie informują telefonicznie 
o prowadzonych działaniach i nie proszą 
o przekazanie pieniędzy. Tak działają oszuści! 
Zawsze w takich sytuacjach powiadomcie Policję 
dzwoniąc pod numer alarmowy 112; 

 uważajcie, kogo wpuszczacie do domu! Popularną 
metodą kradzieży jest wejście do mieszkania pod 
pretekstem przeglądu szybów kominowych, 
instalacji gazowej, wentylacyjnej itp. Do środka 
wchodzą dwie osoby. Jedna rzekomo dokonuje 
przeglądu, a druga plądruje mieszkanie;  

 nigdy nie przekazujcie pieniędzy czy kosztowności 
i nie podpisujcie żadnych dokumentów, jeżeli 
macie jakiekolwiek wątpliwości.  

PRZEPIS NA SUKCES 

Jak założyć własną działalność, skąd wziąć fundusze i jak 
odnieść sukces? Na takie i inne pytania można było 
uzyskać odpowiedź podczas „Festiwalu 
przedsiębiorczości” zorganizowanym 19 listopada 
w Koszwicach przez Stowarzyszenie „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”. Tematem przewodnim spotkania było 
przedstawienie wpływu Stowarzyszenia na lokalny rynek 
pracy oraz pokazanie tzw. „dobrych praktyk” poprzez 
prezentację przedsiębiorców-beneficjentów, którzy 
skorzystali z dofinansowania ze środków PROW 2014-
2020 na podejmowanie lub rozwój działalności 
gospodarczych. Więcej na ten temat przeczytacie na 
naszej stronach: 

www.twg-kurier.pl oraz www.lesnakrainalgd.pl 
Kluczyki do samochodu, w imieniu samorządów  
i nadleśnictw, wręczył wójt Tworoga, Eugeniusz Gwóźdź. 
Odebrał je Zastępca Komendanta Powiatowego Policji  
w Tarnowskich Górach podinsp. Sławomir Bylicki dziękując 
za dofinansowanie zakupu i dotychczasową współpracę na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gmin. 

 UWAGA – ZŁODZIEJE NIE ŚPIĄ!  

Czas świątecznych przygotowań sprzyja nie tylko 
handlowi, ale również… złodziejom. Oszuści potrafią 
doskonale wykorzystać nasze roztargnienie, brak 
skupienia, drobną nieostrożność. Co zrobić, by nasze 
portfele nie stały się ofiarami kradzieży? Policjanci  
z Tworoga radzą – nie traćcie czujności i stosujcie 
zasadę ograniczonego zaufania.  
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Foto. „Kamratki” w Warszawie. O tym jak Śląsk króluje w stolicy Polski 
przeczytacie w dziale „Kulturalnie”.  

Foto. Policjanci z Tworoga mają nowy radiowóz. Na zdjęciu wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź przekazuje kluczyki do samochodu  

z-cy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach  
podinsp. Sławomirowi Bylickiemu. Więcej w dziale „Na bieżąco”.  

Foto. Przysłowie mówi: Gdy liście przed Marcinem nie upadają, to mroźną 
zimę przepowiadają... Cóż, poczekamy, zobaczymy. Ci jednak, którzy 

świętowali marcinki w Wojsce z pewnością na zimno nie mogą narzekać. 
Organizatorzy przyjęli wszystkich bardzo ciepło. Po spotkaniu w kościele 
parafialnym, mieszkańcy wsi udali się do restauracji "Pod Różą", gdzie 

czekały ciepłe napoje i słodkie rogale. Najmłodsi zobaczyli spektakl 
"Babroszki lecą w kosmos", po którym podsumowano konkurs Wójta 

Gminy Tworóg "Jak chcę pomagać innym - moje uczynki miłosierdzia". 
Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy wręczono wszystkim 

uczestnikom, a gratulacje osobiście składał z-ca wójta Łukasz Ziob. 
Zobaczcie naszą fotorelację z tego wydarzenia na www.twg-kurier.pl 


