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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

KARNAWAŁOWE 
SZALEŃSTWO! 

W karnawale same bale! Tańce, 
wygłupy, usprawiedliwione 
szaleństwa, pomysłowe 
kostiumy… Z tradycji wielkiej 
zabawy korzystały dzieci i 
dorośli. Jak to wyglądało w 
naszej gminie?  

Więcej na str. 4 

KTO MA W GŁOWIE 
OLEJ, STAWIA NA 
KOLEJ! 

Czy na Dworcu PKP w Tworogu 
znowu będzie można wsiąść do 
pociągu i udać się w podróż? 
Czy zlikwidowane w 2011 roku 
połączenie kolejowe Tarnowskie 
Góry-Opole ma szanse na 
reaktywację?  

Dowiedz się na str. 13. 

UCHRONIĆ OD 
ZAPOMNIENIA 

W 75. rocznicę Tragedii 
Górnośląskiej w Tworogu 
modlono się za ofiary i 
utrwalano pamięć o 
wydarzeniach, które pozostaną 
na zawsze częścią śląskiej 
tożsamości. O uroczystości 
przeczytacie na str. 10.  

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 HOBBYSTA 
JAK GRAJĄ STRAŻACY,  
NIE MA SPALONEGO!  
W sobotę 18 stycznia w hali sportowej GOKSiR  
w Krupskim Młynie odbył się II Turniej Piłki Nożnej 
Halowej o Puchar Komendanta Gminnego ZOG ZOSP 
RP w Tworogu i Krupskim Młynie pod Patronatem Wójta 
Gminy Tworóg. W zawodach sportowych wzięło udział 
osiem drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin 
Tworóg i Krupski Młyn. Wśród nich wyróżniały się dwie 
drużyny. W ich szeregach pojawiła się płeć piękna!  

Julia Gawlik w drużynie OSP ze Świniowic gra od dwóch lat. 
Na swoim koncie ma 57 rozegranych meczy i 23 strzelone 
bramki. Wcześniej dwa lata występowała w barwach Klubu 
Polonia Bytom, aktualnie gra w Klubie Błotnica Strzelecka, 
a na co dzień studiuje kosmetologię. Drugi zespół, który 
może pochwalić się żeńskim akcentem to OSP Koty. 
Klaudia Kaszuba na co dzień uczy się w Zespole Szkół 
Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach, a w piłkę 
nożną gra od ośmiu lat. Na swoim koncie ma 63 rozegrane 
mecze i 5 bramek na koncie.  

 

Po zaciętej rywalizacji w fazie grupowej, w półfinałach 
zmierzyły się drużyny z Tworoga i Świniowic oraz z Wojski 
i Potępy. Tworóg pokonał Świniowice 1:0, tyle samo Potępa 
wygrała z Wojską. W meczu finałowym jednostka OSP 
z Tworoga zremisowała z OSP Potępa i o wygranej druhów 
z Tworoga zadecydowały rzuty karne, w których Tworóg 
pokonał Potępę 5:4. 

Puchary ufundowane przez Komendanta Joachima Solla 
wręczył zwycięzcom wójt gminy Krupski Młyn Franciszek 
Sufa w asyście Jakuba Imacha z OSP Koty. Puchar Fair 
Play, ufundowany przez posłankę Barbarę Dziuk, otrzymała 
jednostka OSP Boruszowice-Hanusek.  

Turniej został zorganizowany po raz drugi, po frekwencji 
i gorącym dopingu widać, że impreza spodobała się 
kibicom. Przecież jak grają strażacy na boisku nie ma 
spalonego!  

Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową turnieju: 

1. OSP Tworóg 
2. OSP Potępa 
3. OSP Wojska 
4. OSP Świniowice 
5. OSP Połomia 
6. OSP Boruszowice - Hanusek 
7. OSP Koty 
8. OSP Krupski Młyn 

 

Skąd u dziewczyn takie zacięcie piłkarskie? Klaudia 
przyznaje, że pasją zaraził ją brat. Julię w świat piłki nożnej 
i meczy wprowadzili sąsiedzi, którzy w przewadze stanowili 
rodzaj męski. Dziewczyny udowodniły, że nie grają gorzej 
od mężczyzn i sprawdzają się na boisku. 
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KURIER POD LUPĄ 
PRAWDZIWE SZALEŃSTWO! 

Kto zrobi najśmieszniejszą minę? Kto zmieści dwie stopy  
i dłoń na skrawku gazety? A może są chętni to przejścia pod 
poprzeczką, którą animator układa coraz niżej? Chętnych 
do szaleństw na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu nie brakowało. 23 stycznia odbył się tam 
bal karnawałowy dla dzieci.  

23 stycznia najmłodsi mieszkańcy Kotów bawili się na balu 
karnawałowym zorganizowanym przez sołtysa, radę 
sołecką i świetlicę środowiskową działającą w budynku LKS 
„Orzeł” Koty. Był słodki poczęstunek, taneczne konkurencje 
i konkursy. Najważniejszą jednak atrakcja okazały się
karnawałowe przebrania, które pozwoliły choć na kilka 
godzin stać się księżniczką, Spidermanem, szkieletorem lub 
ulubioną postacią z bajek (zdj. na www.twg-kurier.pl). 

W „WEHIKULE CZASU”  

Średniowiecze to z pewnością niefortunna epoka dla tych, 
którzy nie dbali o zęby. Nie było dentysty, a o wróżce 
Zębuszce nikt nawet nie marzył. Wyrywaniem zębów 
zajmował się najczęściej… miejscowy kowal. – To było 
ciekawe! Pan Paweł opowiedział nam o średniowiecznych 
medykach, o rycerzach, walkach, pisaliśmy też gęsim 
piórem – mówi Zuzia, jedna z uczestniczek półkolonii 
z GOK-iem.  

 

GOK gościł takie znakomitości jak królowa Elza, Batman, 
Spiderman, czy Pocahontas. Był też klaun, tygrysek, 
strażak, diabeł, biedronka, jednorożec, żołnierz, zakonnica 
i postacie z „Gwiezdnych wojen”. Taneczną zabawę  
z kolorowymi przebierańcami prowadziła animatorka. Były 
balony, słodkości, malowanie buzi i oczywiście wspólne 
zdjęcie na pamiątkę! Wszystkie fotki na  
www.gok-tworog.pl  

KARNAWAŁ W KOTACH 

Pierwsza wyprawa w ramach Ferii z GOK-iem zaprowadziła 
dzieci na jurajski szlak, do „Wehikułu Czasu” w Żarkach. 
To była prawdziwa podróż w czasie – od średniowiecznej 
ekspozycji po nowoczesne eksperymenty z cieczą 
nienewtonowską. – Gdy ją zgniataliśmy była twarda, ale 
pozostawiona w misce rozpływała się  jak woda. Potem 
własnoręcznie każdy wykonał żelki, które można było zjeść. 
Zrobiliśmy też slimy i sznurkowe ludziki – opowiada 9-letnia 
dziewczynka.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Wyśmienitą zabawę zorganizowały kobiety z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Boruszowic-Hanuska, które wkładają 
wiele serca w przygotowanie imprezy.  

Kolejne dni grupa spędziła równie ciekawie. We wtorek 
dzieci zobaczyły muzyczny spektakl „Plastusiowy 
pamiętnik” w Teatrze Nowym w Zabrzu. Środę spędziły na 
trampolinach, zjeżdżalniach, w basenach z kulkami  
i gąbkami – jednym słowem w opolskiej „Hoplandii”. Kolejny 
dzień – czas na mały odpoczynek, czyli sens filmowy  
z „Urwisem” w Multikinie. Ostatni dzień wspólnej zabawy  
to wycieczka do sztolni „Królowa Luiza” w Zabrzu pod 
hasłem „Podziemna przygoda Tytusa, Romka i Atomka”. 
Dzieci dowiedziały się m.in. jak wyglądał karboński las, skąd 
się bierze węgiel i dlaczego o naszej planecie można 
powiedzieć, że jest jak… tort. Fotorelacja na  
www.gok-tworog.pl 

Foto. O to chodzi w karnawale! Odważne, szalone, trochę zadziorne  
i  pełne uroku damy! Na babskim combrze w Hanusku bawiło się  

ok. 90 pań, które zachwycały pomysłowymi kostiumami 
 i zarażały pozytywna energią! 

FANTAZJI IM NIE BRAKUJE 

W sobotę 1 lutego blisko 90 kobiet w doskonałych 
humorach bawiło się na babskim combrze w restauracji 
Willa Hanusek.  

Impreza zawsze rozpoczyna się przysięgą zobowiązującą 
do dobrej zabawy. Jak co roku panie wykazały się dużą 
fantazją i pomysłowością w przygotowaniu strojów, fryzur 
oraz makijażu. Pod perfekcyjnie przygotowanym 
przebraniem trudno było rozpoznać, kto jest, kim… Na 
babskim combrze w Hanusku bawiły się damy dworu 
i diablice, Charlie Chaplin z hipisami a Czerwonemu 
Kapturkowi towarzyszył Zorro. O oprawę muzyczną zadbał 
zespół muzyczny ExeL. Nie zabrakło więc wspólnych 
tańców, wywijasów i wężyków. 



7 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

SPOTKANIA NOWOROCZNE  

Koty 

Kto może się pochwalić znajomością kolęd od A do Z? 
Seniorzy z Kotów, na noworocznym spotkaniu kolędowym 
odśpiewali je wszystkie. Dla nich czas kolędowania i radości 
nie kończy się wraz z upływem świąt, co pokazali  
11 stycznia wspólnie śpiewając znane i lubiane polskie 
kolędy i pastorałki. Świąteczna atmosfera panowała tego 
dnia w Kotach, gdzie w odnowionym budynku LKS Orzeł 
Koty odbyło się noworoczne spotkanie seniorów. Blisko  
50 osób wspólnie kolędowało i  biesiadowało.  W końcu uznał, że najlepszą opcją dla seniora będzie Dzień 

Dziadka. 22 stycznia w restauracji "Hanusek" świętowano 
więc podwójnie. Były noworoczne życzenia, przyjacielskie 
pogaduszki, życzliwe uściski dłoni. O oprawę muzyczną
spotkania zadbał Andrzej Ecler, a wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło z-cy wójta, Łukasza Zioba, 
przewodniczącej Rady Gminy Beaty Czierpki, radnego 
Piotra Jaruszowca oraz proboszcza miejscowej parafii ks. 
Konrada Lempy. 

Tworóg 

Z kolei 1 lutego z nadejścia nowego roku cieszyli się 
seniorzy z Tworoga. Spotkali się na sali gimnastycznej 
miejscowej szkoły podstawowej. Jej uczniowie zachowali 
się jak na gospodarzy przystało – zadbali, by goście się nie 
nudzili przedstawiając swoją interpretację historii Bożego 
Narodzenia. W świętowaniu wzięli udział m.in. wójt 
Eugeniusz Gwóźdź oraz w-ce wójt Łukasz Ziob. 
Noworoczne spotkanie jak co roku zorganizowała 
pani sołtys wraz z radą sołecką.  

Przy okazji życzeń radna Renata Głowacka podziękowała, 
żonie sołtysa Ewie Wandzik za wkład w organizację nie 
tylko spotkania noworocznego dla seniorów, ale również 
innych imprez i wydarzeń w sołectwie Koty. Drugą 
wyróżnioną osobą była pani Irena Jonecko, która razem  
z synem przygotowała Betlejkę przy Kościele w Kotach. 
Można ją było podziwiać w czasie trwających Świąt Bożego 
Narodzenia. Impreza zorganizowana została przez sołtysa  
i radę sołecką. 

Boruszowice-Hanusek 

Sołtys Boruszowic-Hanuska Marian Łuczak długo się 
zastanawiał nad datą tegorocznego spotkania 
noworocznego dla seniorów.  

Noworoczne życzenia mieszkańcom złożyli wójt Eugeniusz 
Gwóźdź, zastępca wójta Łukasz Ziob, przewodnicząca rady 
gminy Beata Czierpka, nadleśniczy Janusz Wojciechowski 
oraz proboszcz parafii ks. Marcin Kwoczała. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

BEZ NOC PO ĆMOKU 

Najstarsza polska kolęda pochodzi z 1424 r. i zaczyna się 
od słów „Zdrów bądź, krolu anjelski”. Jednak samo 
kolędowanie, w znaczeniu śpiewania pieśni 
bożonarodzeniowych, stało się popularne dopiero na 
przełomie XVII i XVIII w. Jak ono wyglądało na Śląsku? Być 
może przypominało próbę podjętą przez Klub Senior+.  
24 stycznia w Nowej Wsi Tworoskiej, przechodząc obok 
świetlicy, można było usłyszeć znane i lubiane kolędy  
w wersji gwarowej.  

– Bez noc po ćmoku, ktoś tam larmuje. Ponboczek na świat 
ku nom zstympuje… – tak brzmiał początek śląskiej 
interpretacji „Wśród nocnej ciszy”. Do tego niezwykłego 
kolędowania członków klubu przygotowała Barbara 
Izworska. Wygłosiła krótką prelekcję poświęconą dawnym 
zwyczajom świątecznym na Śląsku pt. „Gody śląskie”. 
Teksty wyświetlano rzutnikiem.  

Seniorzy rozmawiali również o szeroko rozumianym 
bezpieczeństwie oraz o perspektywach działania w 2020 r. 
W planach jest spotkanie walentynkowe (13.02.2020),  
19 marca seniorzy będą poznawać twórczość polskiej 
noblistki – Olgi Tokarczuk, 23 kwietnia odbędzie się 
pogadanka z psychologiem/lekarzem na temat trudności 
związanych z procesami starzenia się, 14 maja – majówka 
w plenerze, a 26 czerwca – powitanie lata (konkurs 
recytatorski, wiersze o lecie).  

 

SZYBKOŚĆ BEZPIECZNA  

Szybkość bezpieczna – dla wielu to synonim 
przestrzegania znaków drogowych mówiących 
o ograniczeniach prędkości. W rzeczywistości 
to wypadkowa szeregu czynników wykraczających 
poza znajomość przepisów drogowych. To, co można 
powiedzieć z całą pewnością o szybkości bezpiecznej 
mieści się w jednym zdaniu: to prędkość pozwalająca
zachować kontrolę nad pojazdem.  

Podejmując kilkanaście lat temu decyzję o powołaniu 
Akademii Bezpiecznej Jazdy „Lanette”, kierowałem się wraz 
z moim synem wielką motoryzacyjną pasją, wiedzą, 
doświadczeniem pochodzącym z naszego uczestnictwa 
w rajdach i wyścigach samochodowych, ale również rajdach 
motocyklowych i motocrosie. Leszek Orski, świetny 
kierowca rajdowy powiedział mi kiedyś: kiedy jedziesz 
odcinek specjalny i przegrywasz, to znaczy, że jechałeś za 
wolno na zakrętach. Kiedy jedziesz odcinek specjalny 
i wypadasz na jednym z zakrętów, to znaczy że jechałeś za 
szybko i przesadziłeś. Znajdź złoty środek. Trenuj dużo, 
by być dobrym. Sam talent nie wystarczy. Dobry kierowca 
musi jednak zawsze jechać tak, jak powiedział mój mistrz 
Sobiesław  Zasada, a wcześniej mówił Ojciec: Jedź 
bezpiecznie. Zapytany z  jaką  szybkością można wejść 
w zakręt na znanej wszystkim Zakopiance, w miejscowości 
Chabówka? Mistrz odpowiedział: Istotne z jaką szybkością 
mogę  wyjść z zakrętu. Szybkość wyjścia jest szybkością 
często życia i śmierci. Zawsze musi to być szybkość 
bezpieczna. Istotny jest dobrze dobrany tor ruchu. Balans 
masy samochodem w zakręcie, a więc praca gazem. Stan 
nawierzchni. Pogoda. Częstotliwość ruchu. Pora dnia. 
Zmęczenie. To wszystko to tak zwane warunki ruchu. 
I jeszcze, stan techniczny naszego samochodu. Opony. 
Ciśnienie. Przeznaczenie, budowa samochodu. To jest 
suma tego wszystkiego, co powoduje dostosowanie 
szybkości do warunków ruchu. Szybkość bezpieczna. Tak. 
Taką szybkością prócz zaleceń, nakazów i zakazów 
administracyjnych porusza się dobry kierowca wyścigowy 
i rajdowy oraz kierowca jadący na przykład do pracy, 
|z dzieckiem do przedszkola, czy na wakacje.  

Zbyszek Łacisz
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KURIER KULTURALNIE 
POCZULIŚMY WIATR  
W ŻAGLACH! 

Co takiego jest w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej 
Pomocy, że każdy bez względu na poglądy chce być jej 
solistą? 12 stycznia w Tworogu po raz pierwszy 
przekonaliśmy się, że wspólne granie naprawdę ma 
sens. Sztab zebrał niemal 19 tys. zł. W tym roku 
fundusze zostają przeznaczone na nowoczesne sprzęty 
diagnostyczne i lecznicze w dziecięcej medycynie 
zabiegowej.  

Wielki Finał WOŚP odbył się na sali widowiskowej GOK-u. 
Imprezę otwarły mocne brzmienia zespołu DAMBERG.  
W międzyczasie na placu obok GOK-u Ochotnicze Straże 
Pożarne z Kotów, Tworoga i Boruszowic-Hanuska 
przygotowywały kolejne atrakcje. Było stoisko  
z kiełbaskami, nauka udzielania pierwszej pomocy oraz 
pokaz uwalniania zakleszczonych osób w samochodzie 
przy użyciu narzędzi hydraulicznych (symulacja wypadku). 
Najmłodsi ucieszyli się na widok Marshalla – strażackiej 
maskotki. 

Ten, kto nie mógł przyjść do GOK-u, mógł kibicować 
orkiestrze WOŚP oglądając przebieg wydarzenia na kanale 
youtube.pl (zdjęcia z wydarzenia oraz link do transmisji na 
www.gok-tworog.pl). Na czele sztabu stała Sandra
Grzesiek, to dzięki jej determinacji Tworóg zagrał z takim 
przytupem!  

Organizatorom, artystom, darczyńcom, wolontariuszom, 
sponsorom – słowem wszystkim ludziom dobrej woli –
bijemy wielkie brawa! Tego dnia wspólnie zagraliście 
w jedynej w swoim rodzaju orkiestrze. W końcu tylko 
TA orkiestra gra do końca świata i jeden dzień dłużej…  

28. Finał w Tworogu wsparli: 
Bank Spółdzielczy w Tworogu, P.P.H.U. DREWTAR sp. z 
o.o, F.U.H. "EL-STA" Stanisław Bielecki, 
P.P.H.U. EURO-BUD Antoni Matusz, Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska w Tworogu, Piotr Paras 
PARASMEDIA, Gmina Tworóg, Gminny Ośrodek Kultury, 
Nadleśnictwo Brynek, Kreatywna Babka, Oriflame, Salon 
Fryzjerski Lorenc, „Kosmed” Tworóg, Olmet, OSP Koty, 
OSP Tworóg, OSP Boruszowice-Hanusek, Express Efekt, 
Restauracja „Barć Dębowa”, Boblex F.H.U. Dariusz Brol, 
Piekarnia Cukiernię Łubowski Sp. z o.o., Ranczo 
„Baranówka”, Tworogowska Dycha po Trowie, Połomskie 
Sery Zagrodowe, Magia Balonów, Domowe Wypieki Natki 
i Matki, firma Stalkol, Cukiernia Zdebik, Delikatesy Centrum, 
Husqvarna, Joachim Soll, Jola Warzecha, zespół Frele, 
Midiko.  
 

POMAGAMY! 
 
Samorząd Uczniowski SP w Tworogu przeprowadził akcję 
charytatywną na rzecz 28. finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w myśl motta: pomagamy do końca 
świata i o jeden dzień dłużej. Społeczność szkolna w Brynku 
wykazała się i tym razem wielkim sercem! 

Dla dziecięcej medycyny zabiegowej zagrała również 
ceniona grupa muzyczna z polskich gór – kapela „Góralska 
Hora”. Muzycy zaprezentowali znane i lubione kolędy oraz 
utwory folkowe ze swojego repertuaru. Na scenie GOK-u 
pojawili się także: zespół rockowy „Miva Cover Band”, 
„Łagiewniki Blues” oraz „Sweetie and the Boys”. 
Równolegle trwała loteria. Ponad 150 nagród ufundowali 
lokalni przedsiębiorcy. Uczniowie ZSP w Boruszowicach 
wraz z rodzicami  również uczestniczyli w wydarzeniu. 
Zaangażowali się w upieczenie ciast oraz pomoc przy 
sprzedaży słodkości i fantów (zdj. powyżej).  

Organizatorzy przewidzieli również licytacje, w których tak 
chętnie braliście udział! W międzyczasie wolontariusze 
przeprowadzali zbiórki do puszek WOŚP. Wieczorem 
rozpalono ognisko, a w niebo pofrunęły lampiony. Nad 
bezpiecznym puszczaniem „światełka do nieba” czuwali 
dzielni druhowie z gminnych straży. Tworogowski finał 
WOŚP był transmitowany na żywo.  
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UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA 

W 1945 r. sowiecki Państwowy Komitet Obrony ZSRR 
wydał dyrektywę o zmobilizowaniu obywateli Rzeszy 
Niemieckiej w wieku od 17 do 50 lat do przymusowych robót 
na rzecz odbudowy Związku Radzieckiego. Tania siła 
robocza była traktowana jako forma reparacji wojennych za 
szkody wyrządzone przez Niemców na terenie ZSRR. 
Ofensywa Armii Czerwonej dotarła na Górny Śląsk pod 
koniec stycznia 1945 r. Zaczął się koszmar. Mordy, gwałty, 
grabieże… Szereg działań o charakterze zbrodniczym 
wobec ludności cywilnej Górnego Śląska zakończono 
masowymi deportacjami w głąb ZSRR dziesiątek tysięcy 
ludzi. Ten moment w historii Śląska zapisał się mianem 
Tragedii Górnośląskiej.  

Losów wielu deportowanych osób nie poznaliśmy do dzisiaj. 
Nie ma też pewności, co do ilości ofiar. Mówi się o co 
najmniej 30 tysiącach, niektóre źródła podają jednak 
szacunki sięgające 40, a nawet 50 tysięcy osób. Część  
z nich nigdy nie dotarła na miejsce. Tych ludzi zabił 
transport, który odbywał się w skrajnie niehumanitarnych 
warunkach. W wagonach bydlęcych (tzw. krowiokach) 
zamykano od 40 do 100 osób. Podróż trwała wiele dni. 
Brakowało żywności, wody, ogrzewania, jakichkolwiek 
warunków sanitarnych. Deportowanych trawiły choroby, 
wycieńczenie, chłód i głód. Ci, którzy przeżyli trafili do 
łagrów w Zagłębiu Donieckim, Białorusi, na obszarze 
Kaukazu. Pracowali fizycznie po kilkanaście godzin 
dziennie. Z obozów zwalniano tylko tych, którzy nie byli już 
zdolni do pracy. Do domów wróciła garstka. Ale to dzięki ich 
relacji wiemy przez jaki koszmar przeszli.  

Śląsk pamięta o tej zbrodni przeciwko ludzkości. Pamiętają 
mieszkańcy Tworoga. 25 stycznia, w 75. rocznicę Tragedii 
Górnośląskiej w Tworogu modlono się za ofiary i utrwalano 
pamięć o wydarzeniach, które pozostaną na zawsze 
częścią śląskiej tożsamości. Uroczystość rozpoczęła msza 
święta w intencji ofiar Tragedii Górnośląskiej. Następnie 
pochód prowadzony przez orkiestrę dętą z Tworoga oraz 
poczty sztandarowe górników i Bractwa św. Antoniego 
przemaszerował pod pomnik „Pamięci Ślązaków – ofiar 
wojen, internowań, wywózek i prześladowań". Tam,  
w wymownym milczeniu oddano hołd historii.  

Wójt, Eugeniusz Gwóźdź złożył pod pomnikiem wieniec 
w imieniu wszystkich mieszkańców gminy. Towarzyszyli mu 
z-ca wójta, Łukasz Ziob, przewodnicząca Rady Gminy 
Beata Czierpka oraz radni. Pod pomnikiem stanęli również 
posłowie Barbara Dziuk i Tomasz Głogowski oraz delegacje 
reprezentujące: Przymierze Śląskie, Ruch Autonomii 
Śląska, DFK Tworóg, Górników z gminy Tworóg. Nie 
zabrakło mieszkańców gminy, a wśród nich naocznych 
świadków tragedii i tych, którym radzieckie „czystki” 
odebrały bliskich. Wszyscy ze zniczem w dłoni – symbolem 
pamięci. Przejmująca cisza, zapalony znicz i łzy w oczach 
wielu obecnych pod pomnikiem – wzruszający dowód jak 
silny związek łączy nas Ślązaków żyjących tu i teraz 
z przeszłością. – Intencją uroczystości było uchronienie od 
zapomnienia. Zachęcam wszystkich do pogłębienia wiedzy 
na temat naszej historii. W Radzionkowie funkcjonuje 
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR 
w 1945 roku, warto odwiedzić to miejsce – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Przypominamy, że gmina Tworóg jest 
jednym z 27 samorządów, które wsparły inicjatywę 
stworzenia placówki.  

Po części oficjalnej wszystkich obecnych zaproszono na 
projekcję filmów dokumentalnych poświęconych Tragedii 
Górnośląskiej. Przygotowano również ciepły poczęstunek – 
grochówkę oraz gorącą herbatę. Dodatkowo można było 
ogrzać się przy „koksioku”. Dopełnieniem wydarzenia była 
wystawa rysunków Soni Rekus. Portrety stylizowane na lata 
40. XX w. powstały specjalnie na potrzeby obchodów 
Tragedii Górnośląskiej. Opowiadają o ludziach takich jak 
my, z jedną różnicą. Oni przeżyli wojnę, widzieli deportacje 
i musieli żyć dalej, pogodzić się ze smutkiem, tęsknotami 
i poczuciem ogromnej krzywdy. Rysunki mają wzbogacić 
zbiory Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku. Władze gminy chcą je przekazać 
podczas planowanej wizyty w Radzionkowie.  

Dziękuję wszystkim, którzy pomogli zorganizować uroczystość. 

Szczególne podziękowania składamy gminie Kalety i wójtowi 

Klaudiuszowi Kandzia, gminie Radzionków  

i burmistrzowi Gabrielowi Tobor, Centrum Dokumentacji  

Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku,   

a także pracownikom Urzędu Gminy, pocztom sztandarowym, 

orkiestrze dętej z Tworoga  i druhom z gminnych OSP  

na czele z Joachimem Sollem. 

Wójt Gminy Tworóg 

 

Źródło: www.tworog.pl  

Źródło: www.tworog.pl  
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HERB GMINY W WERSJI MAKRO 

27 stycznia uczniowie klasy III Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce podczas zajęć wykonali herb 
Gminy Tworóg. Zadanie realizowano w ramach projektu 
edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, w którym szkoła 
bierze udział od września 2019 r. Projekt ma na celu 
kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, 
uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski oraz 
swojego regionu.  
 

ŚLADAMI POWSTAŃ ŚLĄSKICH 
W TWOROGU 
W latach 1919, 1920, 1921 r. miały miejsca trzy powstania 
śląskie. O wydarzeniach sprzed wieku sporo mówi się na 
lekcjach edukacji regionalnej. Uczniowie gminnych szkół nie 
tylko poznają lokalną historię, ale także starają się 
rekonstruować losy powstańców ze swoich miejscowości. 
Tak jest między innymi w Szkole Podstawowej w Tworogu. 
– Na lekcjach historii, edukacji regionalnej i języka polskiego 
nawiązujemy do bohaterów i wydarzeń tamtych lat. Jest to 
dla nas tym bardziej ważne, gdyż nasza szkoła nosi imię 
Powstańców Śląskich. Przeglądając materiały dotyczące 
tego okresu, trafiliśmy na wyjątkową fotografię, znajdującą 
się w książce „Wojciech Korfanty” autorstwa Grzegorza 
Bębnika, Sebastiana Rosenbauma i Mirosława Węckiego, 
wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej. Zdjęcie 
to znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Historii Katowic. 
Przedstawia ono Wojciecha Korfantego w otoczeniu grupy 
działaczy przed siedzibą dowództwa Grupy „Północ” wojsk 
powstańczych w Tworogu w okresie III powstania śląskiego 
(maj – czerwiec 1921 r.) – informuje nauczyciel 
SP w Tworogu.   

 

SUKCES AGNIESZKI 

11 stycznia odbyła się gala XVII Wojewódzkiego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce pod honorowym patronatem 
ks. biskupa Gerarda Kusza. Uczestnicy wykonywali dwa 
utwory: jeden w języku polskim, a drugi w dowolnym obcym. 
Uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce 
okazała się bezkonkurencyjna! Agnieszka Szkolik z kl. 
V zdobyła I miejsce w kategorii solistów klas IV-VI.  
Zachwyciła jury poprawną artykulacją słów kolędy 
niemieckiej (uczennice przygotowywała Antje Miska). 
Festiwal ten cieszy się od lat wielką popularnością  
w naszym województwie. W tym roku było ponad dwustu 
uczestników, a poziom wykonywanych kolęd i pastorałek był 
bardzo wysoki. Gratulacje dla Agnieszki! Zdjęcie pochodzi z 
naszego archiwum, wykonano je w grudniu 2019 r. w ZSP 
w Boruszowicach.  

Grupa „Północ” liczyła ponad 9 tys. powstańców. Zdjęcie 
wykonano na schodach przy bocznym wejściu do siedziby, 
dzisiaj budynek Urzędu Gminy w Tworogu.  

Nie wiadomo, kto dokładnie, prócz Korfantego, 
znajduje się na fotografii. Może to Twój dziadek lub 
pradziadek? Pomóż „podstawówce” z Tworoga 
rozwiązać tę zagadkę historyczną!  

Kontakt: Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
nauczyciele koordynujący projekt: Karina Jaksa, 
Hanna Pawełczyk, Sylwia Szwarc-Kuc, Józef Ziaja 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
z zakładu budżetowego sprosta wymaganiom gospodarki 
rynkowej? Pracownicy nie kryli obaw. Po roku wyniki 
finansowe nie były rewelacyjne, ale były dodatnie. ZUK 
małymi krokami rozwijał się, uczył reguł obowiązujących na 
wolnym rynku, by z każdym rokiem coraz lepiej radzić sobie 
z nowymi wyzwaniami. Po dwudziestu latach 
funkcjonowania jako spółka, ZUK może się pochwalić 
dobrymi wynikami finansowymi, innowacyjnymi 
rozwiązaniami, wysoką jakością usług i wszechstronnością. 
Świadczy usługi z zakresu: dostarczania wody i odbioru 
ścieków; obsługi sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
wraz z ujęciami wód podziemnych, stacjami uzdatniania 
wody oraz oczyszczalnią ścieków; wywozu odpadów 
komunalnych i przemysłowych;  zarządzania budynkami 
komunalnymi; transportu samochodowego; zimowego 
utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich; 
prac ogólnobudowlanych: brukarskich, dekarskich, 
ziemnych, instalacyjnych, murarskich, ciesielskich i wielu 
innych; prowadzenia Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”.  

ZUK dzisiaj 
ZUK przetrwał na rynku. Obecnie spółka zatrudnia 
ok. 50 pracowników i obsługuje ponad 7 tys. mieszkańców 
Gminy Tworóg zamieszkujących ponad 2,5 tys. 
nieruchomości oraz wielu innych klientów spoza naszej 
gminy. Dysponuje majątkiem o wartości ponad 12 mln zł. 
Obecnie spółka posiada: 5 ujęć wód podziemnych, 4 stacje 
uzdatniania wody, 80 km sieci wodociągowych,  
oczyszczalnię ścieków, 8 pompowni ścieków, 30 km sieci 
kanalizacyjnych, bazę transportowo-magazynową wraz 
z PSZOK-iem, warsztat samochodowy i ślusarski. 
Dysponuje również: 7 samochodami ciężarowymi (w tym 
2 śmieciarkami, 1 kontenerowcem, 2 beczkowozami, 
2 wywrotkami), 1 koparką, 2 koparko-ładowarkami, 
3 ciągnikami rolniczymi, 5 samochodami dostawczymi, 
3 samochodami osobowymi, 4 generatorami 
prądotwórczymi o mocy od 40-100 kW, urządzeniami do 
mechanicznego i ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji 
(WUKO), igłofiltrami, własną stacją paliw.  
 
Przyszłość 
To innowacje, śmiałe projekty i coraz wyższe standardy 
usług. ZUK nie ma zamiaru spoczywać na laurach. W 2019 
r. spółka zainwestowała pół miliona zł w swój rozwój. 
Wybudowano dwie instalacje fotowoltaiczne – jedna na 
terenie ujęcia wody w Tworogu, druga – na oczyszczalni 
ścieków w Tworogu. Tam również wymieniono jedną 
z zużytych części (krata), pełniącą ważną rolę
w funkcjonowaniu oczyszczalni. W grudniu minionego roku 
podpisano umowę na wykonanie stacji uzdatniania wody 
w Boruszowicach. To zadanie będzie realizowane do 
czerwca 2021 r. Firma pozyskała również fundusze 
zewnętrze na wdrożenie inteligentnego systemu 
zarządzania siecią w celu ograniczenia strat wody. Mówiąc 
w skrócie, wszystkie inteligentne systemy, które ZUK już 
posiada będą ze sobą „spięte”, co pozwoli na pozyskiwanie 
i analizowanie danych dotyczących ilości strat wody na 
sieci. Spółka testuje również zdalny, ale stacjonarny odczyt 
wodomierzy, głównie z Boruszowic i Hanuska.  
 

ZUK – 40 LAT DOŚWIADCZENIA  

Zajmuje się wodą i kanalizacją, odpadami, 
nieczystościami płynnymi, cmentarzami, administracją 
budynków… Słowem tematami, które przeciętnemu 
obywatelowi kojarzą się z przysłowiową brudną robotą. 
A jednak, bez tego typu usług trudno wyobrazić sobie 
naszą codzienność. Tworogowski Zakład Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w minionym roku obchodził 
czterdziestolecie istnienia. Przypominamy historię 
spółki, jej rozwój i dzisiejsze oblicze.  

Historia  
Za datę powstania ZUK-u uznaje się 1 stycznia 1979 r. 
Wówczas z inicjatywy naczelnika Gminy Tworóg, Wojciecha 
Żebrowskiego, Gminna Rada Narodowa podjęła decyzję  
o przekształceniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  
w Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Tworogu z tymczasową siedzibą w Krupskim Młynie 
(miejscowość znajdowała się w tym czasie w granicach 
administracyjnych gminy Tworóg). Przekształcenia dokonał 
ówczesny dyrektor – Jerzy Fent (kierował zakładem  
od 1977 r.). Od tej pory Krupski Młyn zajmował się 
gospodarką mieszkaniową, Tworóg – komunalną. Siedziba 
w Tworogu mieściła się w Urzędzie Gminy (obecnie 
budynek Banku Spółdzielczego). W 1981 r. na czele 
zakładu stanął Hubert Gustos. Z kolei jego następcą był 
Jerzy Kucznik. I to on był świadkiem kolejnej ważnej zmiany. 
W 1991 r. Krupski Młyn stał się odrębną gminą. Zakład  
w całości przeniesiono do Tworoga, do nowej i wciąż 
aktualnej lokalizacji – do biur w obecnym Urzędzie Gminy. 
Zaplecze techniczne zorganizowano w zabudowaniach po 
Zakładzie Usług Leśnych. Do dziś znajduje się tam baza 
transportowo-magazynowa oraz Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. W 1992 r. Jerzy Kucznik oddał 
„stery” Leszkowi Maciakowi. Przełomowym momentem  
w historii ZUK-u był 1997 r., kiedy na mocy uchwały Rady 
Gminy Nr XXVIII/278/97 z dnia 14 marca 1997 r. 
dotychczasowy zakład budżetowy został przekształcony  
w spółkę prawa handlowego w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością pod nazwą Zakład Usług Komunalnych, 
w której 100 % udziałów posiada gmina Tworóg. Wójtem 
gminy był wówczas Andrzej Ecler. To on w 1999 r. w całości 
zaprojektował charakterystyczne pomarańczowo-czarno-
szare logo firmy, które obowiązuje do dziś. Spółka figuruje 
w Rejestrze Handlowym Sądu Rejestrowego w Katowicach 
pod nr  KRS 0000137595. Kadry i majątek zakładu 
budżetowego wcielono do nowopowstałej spółki, która 
początkowo dysponowała kapitałem w wysokości 1.236 tys. 
zł. Składały się na niego: budynki zaplecza technicznego, 
cmentarze, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz  
z ujęciami wód głębinowych, pojazdy, maszyny  
i urządzenia. Pierwszy zarząd spółki stanowiły 2 osoby: 
Adam Chmiel i Leszek Maciak. Od 2001 r. prezesem  
ZUK-u jest Adam Chmiel.  

Rozwój spółki 
Początki nie były łatwe. Pierwszy rok działalności firmy był 
ważnym sprawdzianem. Czy spółka, która wyrosła 
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KTO MA W GŁOWIE OLEJ, 
STAWIA NA KOLEJ! 

Czy powiedzenie używane przed drugą wojną światową 
wpasuje się w dzisiejsze czasy? Czy na Dworcu PKP  
w Tworogu znowu będzie można wsiąść do pociągu i udać 
się w podróż? Dużo wskazuje na to, że ten XIX-wieczny 
wynalazek na nowo zaczyna przyciągać pasażerów,  
a zlikwidowane w 2011 roku połączenie kolejowe 
Tarnowskie Góry-Opole ma szanse na reaktywację. 

Pomysł przywrócenia linii kolejowej nr 144, łączącej 
województwo Śląskie i Opolskie, jest oddolną inicjatywą 
obywatelską. Uchwały intencyjne w tej sprawie zostały 
jednogłośnie przegłosowane pod koniec roku przez radnych 
z Gminy Tworóg i Krupskiego Młyna. W nowym roku poparli 
ją również radni Powiatu Tarnogórskiego i Urzędu Miasta  
w Tarnowskich Górach.   

Linię zlikwidowano 9 lat temu tłumacząc to małym 
zainteresowaniem podróżnych i nierentownością. Nie bez 
znaczenia był również rozkład jazdy nie pokrywający się  
z potrzebami podróżnych. To właśnie między innymi on 
będzie odgrywał kluczową rolę w powodzeniu przywrócenia 
tego połączenia. A innymi czynnikami utrudniającymi 
realizacje projektu nie są, jak zawsze środki finansowe,  
a trudność w zakupie potrzebnego taboru. Jak informował 
media Wojciech Kwiatkowski, dyrektor Zakładu Linii 
Kolejowych w Tarnowskich Górach, istnieje obecnie zbyt 
mało fabryk produkujących pojazdy szynowe i czas 
oczekiwania na zamówienie jest bardzo długi. Jednak sama 
reaktywacja linii nie jest niemożliwa. Oczekiwania 
społeczne są duże. Pod petycja „TAK dla przywrócenia linii 
kolejowej nr 144 Tarnowskie Góry-Zawadzkie-Opole” 
podpisało się ok. 1500 osób. Jest ona dostępna  
w internecie, a mieszkańcy Tworoga mogą to zrobić również 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu.  

Planowane wznowienie pociągów na linii 144 zbiega się  
z projektem rewitalizacji linii 182 Tarnowskie Góry-
Zawadzkie. Takie rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze 
dotarcie do Międzynarodowego Portu Lotniczego  
w Pyrzowicach zarówno dla mieszkańcom Opolszczyzny, 
jak i Śląska. Jeżeli plany PKP dojdą do skutku to z Dworca 
PKP w Tworogu dojedziemy w spokoju i bez korków  
w 20 minut do Tarnowskich Gór, stamtąd na lotnisko  
w Pyrzowicach podróż potrwa już tylko 17 minut. Łączna 
długość trasy z Tarnowskich Gór do Opola to 75km. 
Istniejąca infrastruktura wymaga doinwestowania. Jednak 
najgorzej prezentuje się odcinek między Tworogiem  
a Kielczą, gdzie zlikwidowana została sieć trakcyjna 
jednego z torów. 

Podobnie, jak dobre rozplanowanie rozkładu jazdy, 
znaczenie ma usytuowanie przystanków, które będzie 
wymagało korekty, aby podnieść atrakcyjność połączeń. 
Inicjatorzy sugerują m.in. przeniesienie przystanku 
znajdującego się w lesie między Hanuskiem a Brynkiem na 
wysokość Pałacu Technikum Leśnego. Ponowne 
uruchomienie i modernizacja linii 144, byłaby solidnym 
wzmocnieniem infrastruktury na pograniczu województw 
śląskiego i opolskiego, z którego na nowo mogliby korzystać 
zarówno studenci dojeżdżający na uczelnie jak i pracownicy 
do miejsc pracy. 

Jak wykazała Najwyższa Izba Kontroli od 2014 r. 
odnotowuje się wzrost zainteresowania podróżnych 
przewozami kolejowymi. Dotyczy to zarówno przewozów
pasażerskich jak i segmentu transportu towarowego. Po 
latach wygaszania połączeń kolejowych trend się odwrócił 
i sprzyja wznawianiu transportu kolejowego.   

Linia ma duży potencjał. Jej zwolennicy argumentują, że 
transport kolejowy to szybka, wygodna i ekologiczna 
alternatywa dla samochodów. Przesiadając się 
z samochodu do pociągu mamy wpływ na zmniejszenie 
smogu i korków.  

KOLEJOWE ABC 

Przedszkolaki z Kotów wiedzą już co zrobić ze znalezionym 
bagażem pozostawionym na peronie bez opieki, kogo 
poprosić o pomoc przed i w trakcie podróży pociągiem, 
gdzie kupuje się bilety kolejowe i o czym informują nas znaki 
drogowe stawiane przed przejazdami kolejowymi. To tylko 
niektóre z przydatnych informacji, jakie przekazał 
przedszkolakom Zespół Kolejowego ABC, który odwiedził 
placówkę. Dzieci dowiedziały się również jak oznaczony jest 
przedział konduktorski, przechowalnia bagażu czy wagon 
do przewozu rowerów.  

 

Foto. Opuszczony peron na dworcu kolejowym w Tworogu. Czy jeszcze 
kiedyś będzie służył podróżnym? 

 



14 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 Poznały zasady bezpieczeństwa na dworcach i peronach,  
a przy okazji świetnie się bawiły. Spotkanie zakończono 
wspólnym zdjęciem i rozdaniem przedszkolakom drobnych 
upominków.  

Kampania Kolejowe ABC jest realizowana przez Urząd 
Transportu Kolejowego. To ogólnopolska kampania 
informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa 
kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym  
i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. 
Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. 

PRZYTULIĆ KOALĘ DO SERCA 

Uczniowie klasy VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach wraz ze swoją wychowawczynią Iloną 
Pella-Bok podjęli decyzję o wirtualnej adopcji koali Hockey 
Luna, która ucierpiała w australijskich pożarach i znajduje 
się w szpitalu dla tych zwierzątek.  

Reżyserką spektaklu jest pani Justyna Sobczyk - pedagog 
teatralny i twórczyni warszawskiego Teatru 21. Sztuka 
porusza tematykę tego, jak łatwo przypiąć komuś łatkę 
„wroga”. Spektakl był dla młodzieży  lekcją tolerancji oraz 
pewnym drogowskazem: jak radzić sobie z wrogiem, jak 
nawiązać z nim kontakt i jak go oswoić.  

Po spektaklu grupa udała się do Działu Teatralno-
Filmowego Muzeum Historii Katowic – pracowni Barbary 
i Stanisława Ptaków. Kolejnym punktem wycieczki był udział 
w warsztatach teatralnych i graficznych. Uczniowie mieli 
okazję zapoznać się z technikami improwizacji, wzięli też 
udział w grach i zabawach warsztatowych, które wyzwalają 
mnóstwo pozytywnej energii. 

 

W australijskich pożarach ucierpieli nie tylko ludzie. 
Szacunki mówią o milionach zwierząt. Zginęło ok. 30 proc. 
kolonii koali na północno-wschodnim wybrzeżu kraju (liczba 
może się wahać od 4500 do 8400 tysięcy osobników). 
Ucierpiały też kangury, oposy, węże. Uczniowie wpłacili  
40 dolarów na roczne leczenie koali. Na dowód otrzymali  
e-mailem certyfikat ze zdjęciem zwierzątka.  
Od października ogień strawił obszar o powierzchni ponad 
10 milionów hektarów. 

Nauczyciele nie kryją dumy z uczniów. Akcja to jedna  
z wielu form nauki empatii i wrażliwości na krzywdę (źródło: 
facebook). Zainteresowanych adopcją zapraszamy na 
stronę: www.koalahospital.org.au/adopt-a-koala 

JAK ROZPOZNAĆ WROGA?  
– SPOTKANIE Z TEATREM 

W czwartek 30 stycznia uczniowie ZSP w Boruszowicach 
wybrali się do Teatru Zagłębia w Sosnowcu na 
przedstawienie pt. „Wróg – instrukcja obsługi”. Spektakl 
powstał w oparciu o książkę Davide’a Cali i Serge’a Blocha 
pt. „Wróg”. 
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Foto. W tym wydaniu piszemy o karnawałowych zabawach takich jak 
babski comber w Hanusku (zdj. po prawej na górze), o spotkaniach 

noworocznych (zdj. po prawej na dole), zimowych feriach (zdj. poniżej) 
 i piłkarskich rozgrywkach ze strażakami w roli głównej (zdj. powyżej).  
O tych wydarzeniach przeczytacie w działach „Hobbysta” i „Pod lupą”.  

 

 


