
TWG KURIER 
Poniedziałek, 9 marca 2020 
Nr 136 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

NASI NA BOISKU! 

14 lutego dzieci z naszej gminy 
eskortowały zawodników na boisko 
podczas meczu z Górnika Zabrze  
z Arką Gdynia. To dopiero były 
emocje! Chłopcy oddelegowani do 
tego odpowiedzialnego zadania 
spisali się na medal!  

O programie Klub Kibiców Śląskich 
Miast przeczytacie na str. 7.   

A KIEDYŚ BYŁO 

INACZEJ... 

Stacja kolejowa w Tworogu leży  
na Linii Nr 144 Tarnowskie Góry-
Opole. Dziś linia na odcinku 
Tarnowskie Góry-Zawadzkie jest 
niedostępna dla ruchu 
pasażerskiego.  
A kiedyś było inaczej...  

Wspomnienia pracownika kolei  
i mieszkańca gminy publikujemy  
na str. 11. 

OZE – MAMY 

DOFINANSOWANIE! 

Projekt „Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska 
naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich” będzie realizowany  
w 11 gminach, m.in. w Tworogu.  

O projekcie przeczytacie  
w dziale „Na bieżąco”.  

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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TWG 

KURIER TABLICA 
PYSZNY DZIEŃ 

Niektórzy żartują, że Tłusty Czwartek to święto diety 
pudełkowej, bo ze sklepu wręcz nie wypada wychodzić bez 
kartonu pączków. Kto zresztą może się oprzeć temu 
okrągłemu, puszystemu smakołykowi wypełnionemu 
marmoladą, różą, adwokatem, budyniem czy bitą 
śmietaną? Po ilościach, jakie sprzedano w gminie Tworóg, 
można stwierdzić, że mało kto ma w sobie tyle silnej woli, 
by nie skusić się. Piekarnia GS w Tworogu przygotowała 
na ten dzień ok. 2 tysiące pączków, w Piekarni „Łubowski” 
do godziny 11 rano sprzedano już 1000 sztuk tego 
specjału. W Piekarni „Dżelfa” w Hanusku zapewniono nas, 
że pączków tego dnia dla nikogo nie zabranie… 

 Jak wiadomo dziadkowie pełnią ważną rolę w życiu każdej 
rodziny. Mają zdecydowanie więcej czasu od rodziców, są 
opiekunami, nauczycielami, doradcami i prawdziwymi 
przyjaciółmi. Dlatego dzieci z klas 1-3 podeszły do zadania 
bardzo poważnie. Świetnie przygotowane przez swoich 
nauczycieli, zaprezentowały wzruszający program 
artystyczny. Nie zabrakło kwiatów, życzeń i oczywiście… 
pączków.  

Do życzeń dołączyli się dyrektor szkoły, Małgorzata Ziaja, 
wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca wójta 
Łukasz Ziob. Zdjęcia z tego wydarzenia zobaczyć można 
na stronie internetowej www.twg-kurier.pl. 

20 lutego słodko zrobiło się również w SP w Tworogu.  
O pączki dla uczniów zadbała Rada Rodziców. 

BIESIADA Z BABCIĄ I DZIADKIEM 

Dzień Babci i Dziadka w Tłusty Czartek? A dlaczego nie! 
W Szkole Podstawowej w Tworogu właśnie tego dnia 
uroczyście obchodzono to święto.  

R            E            K            L            A            M            A 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…………………………………………….…….....str.4 
– Sesja w Radzionkowie 
– Zakończył służbę 
– Podmioty odbierające odpady z gospodarstw 
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POD LUPĄ……………………………………….…….....str.5 
– Tańczący z berami  
– Bale przebierańców 
– Babiniec na wesoło  
– Babski comber w Nowej Wsi Tworoskiej 

HOBBYSTA …………………….…………….……….…str.7 
– Nasi na boisku! 
– Gminny Turniej Tenisa Stołowego 
– Muzyka pokoleń 
– Dzień radia 

KULTURALNIE ………………..….……………..…..…str.9 
– To jedno nas łączy – utrwalona chwila 
zachwytu 
– Zakochany Klub Seniora 
– A kiedyś było inaczej 
 
NA BIEŻĄCO……………………...…………..……..…str.12 

– Odnawialne źródła energii – mamy 
dofinansowanie 
– Informacja dla mieszkańców 
– Pomoc żywnościowa 
– Namieszane… 
– Odpady komunalne  
– Zniczomat 
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TWG 

KURIER SESJA 
SESJA W RADZIONKOWIE 

W lutym minęło 5 lat od otwarcia radzionkowskiego 
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 r. Gmina Tworóg była jednym z 
samorządów, które wsparły projekt. W ramach kontynuacji 
współpracy między Tworogiem a Radzionkowem, w duchu 
wciąż żywej pamięci o tragedii jaka dotknęła Górny Śląsk, 
nasi samorządowcy postanowili zorganizować sesję 
wyjazdową w murach Centrum Dokumentacji Deportacji. 
Odbyła się 2 marca. – Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj, 
że przyjęliście zaproszenie. Czuję, że między naszymi 
środowiskami istnieje nić porozumienia – mówił podczas 
sesji burmistrz Radzionkowa, dr Gabriel Tobor.  

Tego dnia Instytucja wzbogaciła się o nowe eksponaty – 
portrety autorstwa Soni Rekus stylizowane na lata 40.  
XX w., które powstały na potrzeby obchodów 75. rocznicy 
Tragedii Górnośląskiej. Gmina Tworóg przekazała rysunki 
uznając, że Radzionków będzie najodpowiedniejszym dla 
nich miejscem.   

Po zakończeniu obrad, radni wraz z wójtem zostali 
zaproszeni do wspólnego zwiedzania ekspozycji. Na 
wystawę składają się przedmioty codziennego użytku 
przywiezione z zesłania, a także zachowane dokumenty  
i pisma. Wszystko udostępnione w nowoczesny, 
multimedialny sposób. Zdjęcia z sesji  
na www.twg-kurier.pl 

ZAKOŃCZYŁ SŁUŻBĘ 

Jednym z punktów marcowej sesji Rady Gminy była 
informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Tworóg za 
rok 2019. Przedstawił ją komendant Komisariatu Policji  
w Tworogu, asp. szt. Ireneusz Zewelak. Kończąc 
wystąpienie podziękował jednemu z policjantów za 
wieloletnią służbę. Asp. szt. Adam Ćwieląg, dzielnicowy  
z Tworoga przeszedł na emeryturę. – Jest to jedną  
z nielicznych osób, być może nawet na skalę całego kraju, 
która zakończyła służbę w miejscu, gdzie ją  rozpoczęła. 
Chciałem więc wyrazić szczególne uznanie – stwierdził 
komendant.  

Adam Ćwieląg prócz wykonywania zadań służbowych, 
ściśle współpracował z samorządem, wspierał swoim 
doświadczeniem m.in. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. – Gdy potrzebowaliśmy rady, pomocy, wiedzy 
zawsze był do dyspozycji, nigdy nie usłyszeliśmy słowa 
„nie”. Naprawdę realnie nas wspierał – mówi o panu 
Adamie Barbara Pyszniak, dyrektor GOPS w Tworogu. –
Dziękujemy za służbę i osobiste zaangażowanie, 
za profesjonalizm, doświadczenie i zrozumienie. Życzymy 
wiele lat w zdrowiu – mówił podczas sesji wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. Do życzeń i gratulacji dołączyła się 
przewodnicząca rady gminy Beata Czierpka oraz 
z-ca wójta, Łukasz Ziob. Pan Adam dziękował za tak 
uroczyste pożegnanie zaznaczając, że współpracę 
z samorządem zawsze bardzo sobie cenił.  

PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY  
Z GOSPODARSTW ROLNYCH 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  
z 2019 r. poz. 2010) podajemy adresy punktów 
zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon 
powstających  
w gospodarstwach rolnych: 

1. Firma Handlowo-Usługowa  „Szymon”  
 
Szymon Kożdoń; 
adres: ul. Lechonia 25 m 3, 42-229 
Częstochowa;  
rodzaj odpadów:  
folia po sianokiszonce, worki po nawozach. 
 

2. Komart Sp. z o.o.;  
 
adres: ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów;  
rodzaj odpadów:  
folia, sznurek oraz opony powstające w 
gospodarce rolnej.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
TAŃCZĄCY Z BERAMI 

Chłód, ostry wiatr i ponura aura – pogoda raczej 
niezachęcająca do zabawy. Mimo to ostatnia sobota 
karnawału okazuje się dla mieszkańców Połomi i Wojski 
jedną z najweselszych w roku. Nikt nie ma co do tego 
wątpliwości. 22 lutego do drzwi każdego domu pukają Bery 
– grupa przebierańców zapraszających do wspólnego 
żegnania karnawału.  

Tradycja wodzenia niedźwiedzia jest w tych 
miejscowościach kultywowana od wielu lat. Taniec z 
niedźwiedziem to wyczekiwana dobra wróżba na cały rok, 
dlatego tańczących z berami nie brakuje. Prócz kobiet w 
każdym wieku do kolejki ustawiają się nawet gospodarze. 
Większość z nich musi się jednak zadowolić towarzystwem 
najkrzykliwszej postaci z korowodu – nieco swawolnej 
baby… Jaskrawa szminka wyraźnie wykraczająca poza 
kontur ust, rozwichrzone włosy i zalotne spojrzenie – to jej 
znaki rozpoznawcze. Gdy baba tańczy, muzykanci 
przygrywają. Poganiacz z myśliwym pilnują niedźwiedzia, 

Foto. W odnowionym Barze Myśliwskim w Wojsce odbyła się zabawa 
karnawałowa. Chętnych do świętowania nie brakowało a wszystkim 

uczestnikom towarzyszył doskonały humor. Muzyczną oprawę zapewnił 
zespół „Impuls”. Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury ufundował nagrody 

dla najciekawiej przebranych osób. W tym roku pierwsze miejsce 
przypadło pani,  której przebranie za stracha na wróble zachwyciło jury. 
Na drugim miejscu znalazły się Indianki, trzecia nagroda powędrował  
w ręce Robin Hooda. Ważnym momentem zabawy był rytualny sąd 
niedźwiedzia, który zgodnie z tradycja zostaje skazany na śmierć. 

a policjant zatrzymuje samochody. Zaskoczonym 
kierowcom wręcza „mandat”, czyli przepustkę na 
wieczorną zabawę ostatkową. Tymczasem rozbrykany 
diabeł maluje sadzą każdego przechodnia… Panuje 
ogólne zamieszanie, jest głośno i zabawnie. Beztroskie 
zaczepki, nie raz dwuznaczne, tego dnia są wybaczane.  

Wieczorem w sołectwach odbyły się zabawy ostatkowe, 
jak wyglądała w Wojsce? Zobaczcie na stronie 
www.gok-tworog.pl GOK jak co roku był 
współorganizatorem wydarzenia. Natomiast fotorelację 
z wodzenia bera znajdziecie na www.twg-kurier.pl  

BALE PRZEBIERAŃCÓW  

15 stycznia najmłodsi mieszkańcy Świniowic wyśmienicie  
bawili się na balu karnawałowym. Impreza została 
zorganizowana przez sołtysa i radę sołecką. Poszukajcie 
fotorelacji na www.twg-kurier.pl Bal odbył się również 
w przedszkolu w Boruszowicach. Zdjęcie z tej imprezy na 
str. 16 (źródło: facebook).  

Foto. Powyżej drużyna z Połomi, W gronie przebierańców najważniejszą 
postacią jest słomiany niedźwiedź prowadzony przez poganiacza, 

towarzyszą mu obowiązkowo muzykanci, baba, policjant, myśliwy, diabeł, 
sołtys, ksiądz oraz dodatkowe postacie często nawiązujące do wydarzeń, 

którymi żyje świat. W Połomi w tym roku pojawiła się postać ubrana  
w medyczny strój ochronny nawiązująca do koronawirusa.  

Niżej wesoły korowód z Wojski, w skład którego wchodzi: ber, 
poganiacze, muzykanci, policjant, myśliwy i oczywiście baba. Ekipa  
z Wojski tego dnia była gotowa na wszystko. Gdy przekroczyli próg 

posesji pewnego mieszkańca, który tego dnia kończył 60 lat, od razu 
weszli w rolę. Muzykanci zagrali sto lat, baba ucałowała solenizanta,  

a reszta wzniosła toast za jego zdrowie.   
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

BABSKI COMBER  
W NOWEJ WSI TWOROSKIEJ 

8 lutego w Świetlicy Wielofunkcyjnej w Nowej Wsi 
Tworoskiej na parkiecie szalało ok. 40 kobiet 
w karnawałowych kostiumach. – Cieszymy się, że nasz 
babski comber po raz kolejny spotkał się 
z zainteresowaniem. Panie spisały się na medal, miały 
zabawne kostiumy i apetyt na zabawę – mówi sołtys Nowej 
Wsi Tworoskiej,  Regina Mika.  

BABINIEC NA WESOŁO 

20 lutego, w Tłusty Czwartek GOK zaprosił mieszkanki 
gminy na tradycyjnego „krepla” i kawę. Tegoroczną, już 
dwunastą edycję Babińca poprowadziło trio Inga Papkala, 
Mariusz Garbacz oraz Andrzej Potempa jako „Książę 
Lipin”.  

Foto.  Nieliczni na sali, czyli uprzywilejowani mężczyźni:  
wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz wice wójt Łukasz Ziob,  

którzy przybyli, by złożyć paniom serdeczne życzenia. 

Foto.  Babiniec towarzyszy nam od 2008 roku. Początkowo był 
organizowany w marcu, jako gminne obchody Dnia Kobiet.  

Z czasem zaczął bardziej przypominać babski comber. 

Na początku panie nieśmiało podrygiwały nóżkami pod 
stołem, jednak z każdą kolejną piosenką coraz śmielej 
dawały znak, że są gotowe do zabawy. Wkrótce 
odważnym krokiem dołączyły do wężyka, który niczym 
barwny korowód zdominował sale widowiskową w GOK-u. 
Wszystkie panie w wyśmienitych humorach świętowały 
zakończenie karnawału. Wspólne spotkanie i zabawa  
w gronie samych kobiet od lat cieszy się dużym 
zainteresowaniem. A panowie? Tego dnia mogą na 
przykład przejąć domowe obowiązki…. 

R            E            K            L            A            M            A 



7 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
NASI NA BOISKU!  

Mieli zaledwie kilka lat, gdy zdecydowali, co chcą robić 
w życiu. – Jak byłem dzieckiem miałem co roku to 
samo bożonarodzeniowe marzenie – piłka do futbolu  
i znajdowałem ją pod choinką! Trenowałem  
od najmłodszych lat i wciąż czuję tę samą frajdę. Piłka 
nożna to moje życie – mówił Adrian Gryszkiewicz, 
obrońca Górnika Zabrze podczas spotkania z uczniami 
gminy Tworóg, które odbyło się 11 lutego w ZSP  
w Boruszowicach. Towarzyszył mu kolega z boiska – 
Filip Bainović, który już jako 6-latek intensywnie 
trenował. – Grywałem w najlepszych drużynach  
w Serbii, postanowiłem jednak wyjechać z kraju  
i kontynuować karierę w Polsce, w Górniku Zabrze – 
opowiadał. Młodzież słuchała i zadawała pytania.  

Interesowało ich wszystko. Pytali o początki kariery, o 
uczucie jakie towarzyszy piłkarzowi po trafieniu do bramki, 
jak godzili treningi z nauką, o codzienność zawodowego 
piłkarza. – Trenujemy codziennie, czasami dwa, a nawet 
trzy razy dziennie. To nie jest łatwy sport. Wymaga od nas 
całkowitego poświęcenia i ciągłego dbania o kondycję. 
Poza treningami chodzimy na siłownię, musimy też mieć 
czas na regenerację organizmu i prawidłowe odżywianie. 
Czasami nie ma nas cały dzień. Tak naprawdę nie zostaje 
nam wiele czasu na inną aktywność – mówił Adrian. – 
Piłka nożna to nie tylko nasz zawód, ale przede wszystkim 
pasja. Musimy jej wiele poświęcić, ale o tym marzyliśmy. 
Na boisku czujemy, że żyjemy! Trzeba również pamiętać, 
że kariera piłkarza kończy się dosyć szybko – najczęściej 
w wieku trzydziestu kilku lat. Mamy więc mało czasu, żeby 
dać z siebie wszystko – wyjaśniał słuchaczom Filip.  

 

Wizyta w boruszowickiej podstawówce to część umowy 
partnerskiej. We wrześniu gmina Tworóg dołączyła do 
programu Klub Kibiców Śląskich Miast. Jednym z zapisów 
porozumienia była wizyta piłkarzy w gminnej szkole. 
W spotkaniu wzięli udział nie tylko uczniowie z Boruszowic, 
ale również z Tworoga i Wojski.  

Na tym nie koniec atrakcji! Jako Partner Społeczny 
Górnika Zabrze (www.gornikzabrze.pl ) 14 lutego dzieci 
z naszej gminy eskortowały zawodników na boisko 
podczas meczu z Arką Gdynia. To dopiero były emocje! 
Zobaczcie to na www.twg-kurier.pl. Chłopcy 
oddelegowani do tego odpowiedzialnego zadania spisali 
się na medal! Pomimo przeszywającego chłodu, deszczu 
i wiatru, nasi reprezentanci w świetle fleszy i jupiterów, 
z wymalowaną dumą na twarzach, pewnym krokiem weszli 
na murawę.  

Dodatkowo gmina miała możliwość wystawienia 
materiałów promocyjnych i flagi gminy na stadionie, 
reklamowania gminy na bandach LED w przerwie meczu, 
czy kolportażu ulotek reklamowych w strefie kibica. 
Informacje na nasz temat znajdą się również w materiałach 
promocyjnych Klubu. Współpraca z Górnikiem Zabrze to 
inicjatywa z-cy wójta, Łukasza Zioba. 

Foto. Spotkanie w Boruszowicach było dla młodzieży bezsprzeczną 
atrakcją, a sami piłkarze zostali przyjęci jak gwiazdy z Hollywood! Kolejka 

po autografy i wspólnie zdjęcie nie miała końca. Filip Bainović i Adrian 
Gryszkiewicz to żywe dowody na to, że ciężka praca popłaca. 

Współpraca z Górnikiem Zabrze, choć wymagająca, zmuszająca do 
wyrzeczeń i niewiarygodnej dyscypliny, pozwoliła im na realizację 

marzeń. Dziś są docenianymi piłkarzami, przed którymi kariera stoi 
otworem. Dla młodzieży spotkanie było inspirującą lekcją, z której płynie 

jednak ważna nauka – na sukces trzeba sobie zapracować.  

Foto. Górnik Zabrze pokonał Arkę Gdynia 2:0 w meczu 22. kolejki PKO 
Ekstraklasy. Zwycięstwo zapewniły gole Igora Angulo i Pawła 

Bochniewicza. Na zdjęciu chłopcy z gminy Tworóg przed  i w trakcie 
eskortowania piłkarzy na boisko. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

MUZYKA POKOLEŃ 

– Znaleźć się w gronie zasłużonych dla naszej gminy? 
To bardzo miłe uczucie – przyznaje pan Roman Opara 
Dyrektor Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej 
Boruszowice-Hanusek, który uchwałą nr XIV/103/2019 
z dnia 30 grudnia 2019 r. został wpisany do Gminnej 
Księgi Zasług za krzewienie kultury, zaangażowanie  
i przekazywanie tradycji orkiestr dętych w środowisku 
lokalnym.  

Muzyczne zacięcie pan Roman wyniósł z rodzinnego 
domu, a przygodę z orkiestrą rozpoczął w wieku 15 lat. 
Jego ojciec Jerzy Opara był kapelmistrzem Orkiestry 
Fabryki Papieru w Boruszowicach. To on uczył syna,  
a potem również wnuka gry na trąbce i saksofonie. – 
Dziadek miał w sobie dużo cierpliwości jako nauczyciel. 
Pamiętam próby, które odbywały się w naszym domu. W 
zimowych okresach spotykali się w pokoju dziadka i babci, 
 

 

gdy robiło się cieplej, muzykanci grali w ogrodzie –
wspomina Jerzego Oparę jego wnuczka. – Ojciec poszedł 
w jego ślady. Podobnie jak dziadek wyuczył wielu 
muzykantów z orkiestry – dodaje. Pan Roman, podobnie 
jak jego ojciec, nie ukończył żadnej szkoły muzycznej. 
Mimo to prowadzona przez niego amatorska orkiestra nie 
odbiega warsztatem od profesjonalnych grup. Świadczą 
o tym m.in. dyplomy za udział w Festiwalu Orkiestr 
Parafialnych w Radzionkowie w 2016 i 2017 r.  

Muzyczna kariera pana Romana to jednak nie tylko 
orkiestra w Boruszowicach. Od 1970 r., gdy zawodowo 
związał się z koleją, jest muzykiem Orkiestry Dętej PKP 
w Tarnowskich Górach. W tym czasie grał również 
w Orkiestrze Dętej przy zakładzie „Zamet” w Strzybnicy
oraz w Miejskiej Orkiestrze Dętej w Tarnowskich Górach. –
Dawniej przyzakładowe orkiestry prężniej działały i liczyły 
więcej muzyków. Dzisiaj trudniej o świeżą krew. Młodzi 
mają mało cierpliwości, wszystko chcieliby od razu. 
A nauka gry na instrumencie wymaga czasu i poświęcenia.
Nie garną się też do orkiestry, bo nie wiąże się to 
z żadnymi profitami poza satysfakcją – mówi 
z nieskrywanym żalem pan Roman. W 1990 r. Roman 
Opara został dyrektorem orkiestry, kierownictwo objął po 
śmierci ojca. 

Po upadłości Fabryki Papieru w 1994 roku orkiestra 
zakładowa oficjalnie zawiesiła działalność, jednak 
sporadycznie muzycy uświetniali uroczystości kościelne. 
Orkiestrę reaktywowano w 2005 r. z inicjatywy Romana 
Opary i Andrzeja Nitki przekształcając ją w Orkiestrę Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej Boruszowice-Hanusek.
Od tego momentu koncertują podczas festynów sołeckich 
w Mikołesce i Boruszowicach oraz lokalnych uroczystości 
i ważnych wydarzeń. Grali m.in. podczas uroczystości 
nadania Szkole Podstawowej w Boruszowicach imienia
Jana Pawła II, czy podczas awansu LKS Olimpii 
Boruszowice do A klasy. Co roku w okresie Bożego 
Narodzenia dają grają charytatywnie w Parafii Matki Bożej 
Bolesnej w Boruszowicach. Obecnie orkiestra liczy 
15 muzyków, w składzie znajduje się jedna kobieta. 
Cotygodniowe próby odbywają się w sali OSP.  

Orkiestra pod batutą Romana Opary to nie tylko 
muzykowanie. To integracja lokalnej społeczności, 
kultywowanie miejscowych tradycji i działalność na rzecz 
promocji sołectwa i gminy. Zaangażowanie i pasja pana 
Romana zostały zauważone i nagrodzone. Zdecydowanie 
miała rację Halina Kunicka śpiewając, że jest w orkiestrach 
dętych jakaś siła… 

DZIEŃ RADIA 

13 lutego w SP w Tworogu obchodzono Dzień Radia. Jest 
to polskie święto, które upamiętnia uchwalenie w dniu 
11 kwietnia 1923 r. dokumentu „Opinia zarządu 
Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie 
wytycznych do ustawy radiotelegraficznej”. Dzięki temu 
trzy lata później powstało w naszym kraju radio. 

Celem święta jest upamiętnienie tego wydarzenia i 
podkreślenie jego roli w codziennym życiu społeczeństwa. 
W ramach podziękowań Samorząd Uczniowski obdarował 
Szkolny Radiowęzeł małym poczęstunkiem – ciasteczkami 
„Hit”. Życzymy samych hitów! 

GMINNY TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO 

21 lutego w ZSP w Boruszowicach odbył się Gminny 
Turniej Tenisa Stołowego. Uczestniczyły w nim wszystkie 
szkoły naszej gminy. Po wielu zaciętych i wyrównanych 
meczach najlepszą reprezentacją dziewczyn w kategorii 
wiekowej IV – VI okazała się drużyna z ZSP w Wojsce. 

W kategorii wiekowej VII-VIII zarówno wśród dziewczyn jak 
i chłopców najlepsi okazali się reprezentanci Tworoga, tym 
samym zyskali awans do zawodów powiatowych.  
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TO JEDNO NAS ŁĄCZY – 
UTRWALONA CHWILA 
ZACHWYTU 

Właśnie obchodzimy XX Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski. Obchodzimy – używamy tego słowa z pełną 
świadomością jego znaczenia. Bo obchodzić można 
święto, jubileusz, znaczące wydarzenie.  Niewątpliwie XX 
Konkurs poza wymiarem rywalizacji jest dla nas świętem, 
wydarzeniem wielkiej wagi. Oto przed dwudziestu laty 
uznaliśmy, że znajdzie się grupka zapaleńców, 
wrażliwców, która zechce z nami podróżować do krainy 
żywego słowa. Znalazła się. I tak jak my szlakom tej 
podróży pozostajemy wierni, tak i oni wierni zostali. Razem 
stworzyliśmy jedną – nie wahamy się użyć tego słowa – 
rodzinę, wspólnotę – recytatorów, ich opiekunów, jurorów, 
organizatorów, gości. Tych wszystkich tak różnych,  
a przecież jednakich przez jedną wspólną cechę – 
zachwyt, moc zachwytu. 

Ów zachwyt daje nam dzisiaj prawo powspominać tę 
przestrzeń, gdzie zachwycać się było jakby łatwiej – 
Gimnazjum w Brynku. To tutaj w przestrzeni ponad 
stuletnich murów, pod arkadami historycznego stropu 
dwadzieścia lat temu, w biel zimowego popołudnia 
wybrzmiały pierwsze poetyckie strofy wygłaszane przez 
uczniów sąsiednich miejscowości. To tutaj przez te 
wszystkie lata przewinęły się setki recytatorów 
przybywających z coraz dalszych zakątków – nawet  
z Żywca, Lubecka, Pyrzowic, Zendka. To tutaj w jednym  
z konkursów wzięła udział rekordowa liczba uczestników – 
111 uczniów z całego województwa śląskiego. To 
najdobitniej świadczy o tym, że nie zmarnowaliśmy czasu 
na poezję, muzykę duszy. Każdy konkurs miał swoje hasło 
przewodnie, każdemu towarzyszyła niezwykła aura 
przygotowanych na tę okoliczność dekoracji. Z czasem 
konkurs stał się okazją do prezentacji osiągnięć szkoły, 
obligował nas do propagowania idei pięknego słowa wśród 
uczniów, stąd obchody Dnia Poezji, prezentacje 
artystyczne towarzyszące uroczystości. I tak oto 
stworzyliśmy tradycję, bo z czasem stało się oczywiste, że 
do Brynka w środku zimy przyjechać warto, by posłuchać 
interesujących tekstów, zobaczyć, co przygotowali inni, 
może podpatrzyć, zwłaszcza, że za chwilę znowu spotkać 
się trzeba na eliminacjach do Małego OKR-u. 
 

I przyjeżdżali przez lata całe – uczniowie, opiekunowie, 
jurorzy – często Ci sami od lat, bo powszechna opinia była 
taka, że tutaj jest nie tylko miło, profesjonalnie, ale także 
na najwyższym poziomie organizacyjnym. 
A zawdzięczamy to naszym jurorom i współorganizatorom 
z Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu z Panią 
Grażyną Chmiel na czele – fundatorowi nagród, Dyrektor 
i wicedyrektor Gimnazjum w Brynku – paniom Bożenie 
Cembrowskiej i Beacie Jędrzejczyk, zawdzięczamy 
to Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu, Pani Małgorzacie Ziai. Zawdzięczamy 
to władzom gminy, które wielokrotnie towarzyszyły nam 
podczas przesłuchań. Zawdzięczamy to organowi 
nadzorującemu szkołę ponieważ rangę konkursu podnosił 
fakt, że patronat nad nim sprawował Śląski Kurator 
Oświaty czy też tak jak w tym roku Dyrektor Delegatury KO 
w Bytomiu. Zawdzięczamy to sporej grupie nauczycieli 
oraz pokaźnej grupie uczniów Gimnazjum w Brynku, która 
włączała się w przygotowania do konkursu, a potem 
dzielnie rywalizowała o zaszczytny udział w konkursowych 
przesłuchaniach.  

Śmiem twierdzić, że konkurs przez lata rozbudzał 
humanistyczne zainteresowania, a nawet zmienił życiową 
drogę niektórych z nich, czego dowodem jest obecność 
w jury dzisiejszego konkursu Pani Martyny Ecler-Pasku 
(doktorantki Uniwersytetu Opolskiego, slawistki, poetki, 
tłumaczki z języka serbskiego, nauczyciela akademickiego 
języka polskiego jako obcego) oraz Pawła Klicy –
absolwenta reżyserii w THE ROYAL CENTRAL SCHOOL 
OF SPEECH AND DRAMA w Londynie, najmłodszego 
dyrektora teatru (w wieku 26 lat został dyrektorem Teatru 
Dormana w Będzinie), a obecnie współpracownika 
Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym Teatrze 
w Warszawie, osoby, która mimo że bardzo młoda, już 
teraz znalazła sobie miejsce w Polskiej Encyklopedii 
Teatru. Nie sposób wyliczyć wszystkich laureatów naszego 
konkursu, ale warto wymienić Szymona Owczarka, 
studenta Akademii  Teatralnej w Warszawie – dobrze 
zapowiadającego się aktora, czy Magdalenę Janoszkę, 
absolwentkę Studia Wokalistyki Estradowej przy Akademii 
Muzycznej w Katowicach – wokalistkę zespołu Frele. 
Mamy wśród nich wielu świetnych polonistów czy 
pracowników instytucji kultury. I oto dzisiaj w przestrzeni 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu,
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instytucji zawsze nam przychylnej, dzięki której niemożliwe 
staje się możliwe – u nas nagrody konkursowe otrzymują 
wszyscy, nie tylko laureaci – znowu stawiamy zachwyt  
w roli głównej, znowu wsłuchujemy się w piękne strofy, 
szukając w nich ucieczki od szumu świata, szukając 
mądrej refleksji.  I mimo że tak, a nie inaczej potoczyły się 
losy świata, bo z mapy edukacyjnej zniknęły gimnazja, 
mimo że my organizatorki nie pracujemy już w tych 
samych placówkach, to konkurs trwa nadal.  

Dzisiaj otwieramy trzecie dziesięciolecie jego istnienia,  
a obecność tylu ludzi dowodzi, że jest to nam wszystkim 
potrzebne. Spotkanie pod parasolem poezji z zachwytem 
w tle, z zadumą nad upływającym czasem, ale i z radością 
w sercu, że tyle się razem przeżyło, że tylu ludzi się 
odpomniało, że  chwieją się fundamenty światów, a my 
wciąż razem, ma moc ocalającą, pozwala z optymizmem 
patrzeć w przyszłość i daje nadzieję, że wrażliwość będąca 
owocem obcowania ze sztuką w każdej postaci to pomost, 
który łączy ludzi w każdym wieku i każdej profesji, pomaga 
żyć piękniej i pełniej. I cóż może być ważniejszego? 

Anna Rogala-Goj i Eleonora Krywalska, 
pomysłodawczynie i współorganizatorki Międzyszkolnego 

Konkursu Recytatorskiego 

Wyniki konkursu oraz fotorelacja na stronie: 
www.gok-tworog.pl 

ZAKOCHANY KLUB SENIORA 

Kocha, lubi, szanuje - te i inne miłosne słowa gościły na 
walentynkowych serduszkach jakie przygotowali seniorzy 
dla siebie. W czwartkowe popołudnie 13 lutego w Klubie 
Senior+ w Nowej Wsi Tworoskiej świętowano „Walentynki”. 
Ponad 40 osób wzięło udział w imprezie zorganizowanej 
pod hasłem „Randka w starym stylu”. Tak wysoka 
frekwencja zaskoczyła, ale jeszcze bardziej ucieszyła 
organizatorów. 

Miłość jedyna 

Były krótkie romanse  
Niewinne zaloty, 
Ale miłość – jedyna, jedyna  
Złapałam ją kiedyś za ręce, 
Żeby na zawsze zatrzymać. 

 I była ze mną 
 pół wieku 
 bolesna i łaskawa  
 szczodra, a czasem skąpa, 
 bo świat musiała naprawiać  
 Dała upojne noce  
 i dni pełne tęsknoty  
 niespodziewane smutki  
 i uczuć szalone wzloty. 

Była cierniem i różą  
lecz zawsze  wierną  
przez życie podróżą … 
Dziś tkwi w sercu 
jak ołowiana kula 
a czasem na obłokach – 
po niebie  
z wiatrem hula.  

 

Kulawa miłość 

Miłość z kulawą nogą  
nie zajdzie daleko. 
Potyka się na drodze,  
obija o ściany, 
łaja, klnie, złorzeczy, 
zdradza i zniewala. 
Posiniaczone, 
ze złamaną duszą  
czasem  
w śnie narkotycznym 
buja na obłoku. 
Potem spada, 
staje przed sądem  
i ginie – 
W rynsztoku – słów. 

 
 
Miłość sobie odeszła  

Miłość sobie odeszła  
Z trzaskiem drzwi zamknęła. 
Spakowała w walizki 
Koszule, krawaty i buty. 
Zostawiała parasol, 
kran w kuchni zepsuty, 
pootwierane szafy 
i w biurku szuflady 
a na podłodze – zdeptane  
dowody miłości i zdrady 
i mnie z kotem na rękach 
przy otwartym oknie.  
Za oknem pada deszcz  
i zaciera ślady. 
Kot płacze i miauczy żałośnie. 
Ja mu ocieram łzy 
i myślę – On zmoknie. 

    Barbara Izworska  

 

W romantyczny nastrój wprowadził seniorów program 
poetycko-muzyczny o tematyce miłosnej, dopełniony 
utworami Mieczysława Fogga. Barbara Izworska uświetniła 
popołudnie opowieścią o historii i tradycjach święta 
zakochanych oraz recytacją swoich wierszy napisanych 
specjalnie z tej okazji (publikujemy je obok). Był też słodki 
akcent – ciasteczka w kształcie serca upieczone przez 
Brygidę Rekus. Na zakończenie każdy senior 
otrzymał pamiątkowe, walentynkowe serduszko  
z życzeniami.  
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A KIEDYŚ BYŁO INACZEJ... 

Stacja w Tworogu leży na Linii Nr 144 Tarnowskie 
Góry-Opole. Dziś ta linia na odcinku Tarnowskie 
Góry-Zawadzkie jest niedostępna dla ruchu 
pasażerskiego. Kursuje jedynie pociąg zdawczy 
obsługujący punkty ładunkowe, między innymi  
w Tworogu. A kiedyś było inaczej... 
 
W 1980 r., na stacji Tworóg i sąsiednich szlakach trwała 
akurat gruntowna przebudowa Linii. Dobudowywano drugi 
tor szlakowy na odcinku Tworóg Brynek-Kielcza, 
elektryfikowano linię oraz wybudowano nową łącznicę 
dwutorową między Borowianami a Krupskim Młynem. 
Rozbudowano układy torowe na stacjach i zainstalowano 
nowoczesne, przekaźnikowe urządzenia sterowania 
ruchem kolejowym. Zniknęły charakterystyczne semafory 
kształtowe, zastąpiono je świetlnymi. Wybudowano różne 
obiekty dodatkowe ułatwiające pracę i zwiększające 
funkcjonalność stacji (m.in. kładka dla pieszych nad torami 
w Tworogu). W tym okresie przez stację Tworóg 
przejeżdżało 12 par pociągów osobowych relacji 
Tarnowskie Góry-Fosowskie. Wśród nich dwa kursowały 
do Opola, a w późniejszym czasie jeden aż do Wrocławia! 
Stacja tętniła życiem. Dla sprawnej obsługi tego ruchu 
Stacja Tworóg zatrudniała ponad dwudziestu 
wykwalifikowanych pracowników na stanowiskach: 
zawiadowca stacji, dyżurni ruchu, nastawniczowie, 
zwrotniczowie, kasjer towarowy, ekspedytorzy, kasjerzy 
biletowi i pracownik gospodarczy. Stacja była ogólnie 
dostępna pod względem eksploatacyjnym tzn. tu można 
było np. kupić bilet na pociąg dowolnej relacji dotyczącej 
całej sieci PKP, nadać przesyłkę, zamówić bilet miesięczny 
itp. To samo dotyczyło przewozów towarowych, dokonywał 
się tu zmasowany załadunek i rozładunek wagonów. Pod 
tym względem stacja obsługiwała takich klientów jak: 
Śląskie Zakłady Drobiarskie w Brynku, Mieszalnia Pasz 
GS, Wytwórnia Pasz (obecnie Cargill), Przedsiębiorstwo 
LAS, Tartak Tworóg, Magazyn Nawozów Sztucznych GS, 
a w późniejszym okresie Firmę OLMET jak i innych 
mniejszych przedsiębiorców. Odbywał się tutaj rozładunek 
pasz i jej komponentów, zboża, artykułów spożywczych, 
węgla opałowego, cystern ze smołą itp. Zamawiano 
wagony pod załadunek drewna (tarcicy), zrębek, złomu, 
kopalniaków i innych towarów. Nowo powstała wówczas 
Wytwórnia Pasz Cargill wybudowała nawet własną 
bocznicę, którą transportowano na teren zakładu zwarte 
wahadła zbożowe. 

Dla obsługi tych podmiotów były uruchamiane dziennie 
specjalne pociągi przywożące wagony do załadunku  
i rozładunku towarów. Kursowały dwa pociągi zbiorowe 
rano z Fosowskiego do Tarnowskich Gór i wieczorem  
w kierunku odwrotnym. W godzinach popołudniowych był 
również uruchamiany z Tarnowskich Gór pociąg zdawczy 
do Kielczy i z powrotem, zbierający wagony gotowe do 
zabrania. Pociągi te obsługiwały liczne bocznice i punkty 
przeładunkowe na całej linii np.: 

 Bocznicę Fazosu pod Tarnowskimi Górami, 
 Bocznicę Zametu i KonsBetu (Prefabetu)  

w Strzybnicy,  
 Rampę przeładunkową Zakładów Papierniczych 

Boruszowice w Stacji Tworóg-Brynek, 

 Bocznicę NITRON-ERG w Krupskim Młynie 
odgałęziającą się w Stacji Kielcza, 

 Bocznicę Huty "Andrzej" i Gazownie w Zawadzkim.

Od Stacji Kielcza można było dojechać do Krupskiego 
Młyna tzw. „Banką”. Po wspomnianej przebudowie, 
rozbudowie i elektryfikacji Linii 144, uruchomiono tzw. VIII 
wylot ze Śląska. Od Stacji Zabrze Mikulczyce przez 
Tworóg Brynek, Borowiany, Krupski Młyn, Kokotek, 
Droniowiczki i dalej albo Jawornica i Herby Nowe, albo 
Lubliniec, Kluczbork, Ostrów Wlkp. Poznań – kursowały 
regularnie „Węglorze”, czyli pociągi z węglem do Portów 
Morskich bądź dużych Elektrowni i Zakładów Pracy. 
W kierunku odwrotnym odbywał się spływ próżnych 
węglarek na Śląsk. Istotną rolę w tym procesie 
komunikacyjnym odgrywał posterunek odgałęźny 
Borowiany administracyjnie podlegający Stacji Tworóg. 
W tym miejscu można było kierować pociągi dalej Linią 
144 w kierunku Opola lub Łącznicą do Krupskiego Młyna 
(czyli wspomnianym VIII Wylotem) w kierunku Lublińca lub 
Herb Nowych. W Borowianach odgałęziała się również 
łącznica do Stacji Czarków, przeznaczona podobno do 
celów wojskowych i wykorzystywana do przejazdu drezyn 
i pojazdów pomocniczych. Z kolei między stacjami Tworóg-
Brynek a Zabrze Mikulczyce uruchomione było regularne 
połączenie pasażerskie.  

Ciekawostką jest fakt, iż stacja Tworóg-Brynek była 
znacznie większa i z dłuższymi torami stacyjnymi, 
co umożliwiało postój pociągów węglikowych czekających 
np. na podmianę drużyny trakcyjnej. W Tworogu 
znajdowała się też tzw. działka drogowa, zatrudniająca 
pracowników związanych z utrzymaniem i konserwacją 
nawierzchni torowej na odcinku Tarnowskie Góry-Kielcza. 
Działka ta zatrudniała ponad 30 pracowników: 
toromistrzów, kowali zwrotnicowych, obchodowych, 
dróżników przejazdowych, kierowcę drezyny i robotników 
drogowych. Natomiast w stacji Tworóg-Brynek, a później 
w Borowianach znajdowała się działka monterska 
zatrudniająca specjalistów d/s. utrzymania i konserwacji 
urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dodając do tego 
kilku specjalistów od łączności i energetyki-można sobie 
wyobrazić ilu ludzi miało zatrudnienie związane 
z eksploatacją na stacji Tworóg, sąsiednich stacjach 
i przyległych szlakach. Niestety! Różnorodne 
przekształcenia i zmiany gospodarcze zachodzące w kraju 
przyczyniały się do stopniowego upadku znaczenia linii 
i stacji Tworóg. I tak w lipcu 1995 roku przejechał ostatni 
pociąg węgarkowy tzw. VIII wylotem. Zaledwie po 
10 latach od uruchomienia wylotu. Z kolei w 2011 roku 
przejechał ostatni pociąg osobowy! Nasza stacja 
umierała... Zlikwidowano na linii bocznice Zametu 
i Prefabetu w Strzybnicy, Wytwórni Pasz (Cargill) 
w Tworogu, unieruchomiono inne punkty przeładunkowe.
Na dzień dzisiejszy kursują tu pociągi zdawcze, 
obsługujące punkty ładunkowe na odcinku z Tarnowskich 
Gór do Zawadzkiego. Miejmy nadzieję, że historia się 
odwróci i nastaną czasy lepsze dla naszej linii i stacji. 
I choć rachunek ekonomiczny temu zaprzecza, kto wie, 
może jeszcze tu ruszą pasażerskie przewozy? Szansą jest 
komunikacja z Lotniskiem w Pyrzowicach, i wierzymy w to 
mocno! 

Henryk Pawliczek 
w latach 1980–1992 dyżurny ruchu na stacji PKP w Tworogu
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POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

Na terenie Gminy Tworóg realizowane są działania 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
w Podprogramie 2019. Program jest adresowany do osób 
i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów 
żywieniowych. Pomoc udzielana będzie w postaci 
artykułów spożywczych lub posiłków. GOPS w Tworogu 
informuje o terminach wydawania żywności dla osób, które 
otrzymały skierowanie: 

5 marzec Od godziny 9:00 do 14:30 

6 marzec Od godziny 9:00 do 12:30 

2 kwiecień Od godziny 9:00 do 14:30 

3 kwiecień Od godziny 9:00 do 12:30 

14 maj Od godziny 9:00 do 14:30 

15 maj Od godziny 9:00 do 12:30 

25 czerwiec Od godziny 9:00 do 14:30 

26 czerwiec Od godziny 9:00 do 14:30 

   

Żywność będzie wydawana w wyżej wymienionych 
terminach w Caritasie na parterze w Urzędzie Gminy 
Tworóg. 

 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 
– MAMY DOFINANSOWANIE 

Gmina Tworóg uzyskała dofinansowanie do OZE  
w projekcie partnerskim. 17 lutego w Ratuszu  
w Tarnowskich Górach podpisano aneks do zawartej 
przed dwoma laty umowy partnerskiej. Niebawem 
ruszy proces podpisywania umów organizacyjno-
finansowych. Dotyczy to osób, które złożyły deklaracje 
na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie  
w latach 2017 i 2018. Projekt zakłada modernizację 
niemal 300 gospodarstw domowych, w których 
pojawią się instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, 
panele solarne lub kotły na pelet. 

Projekt „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 
będzie realizowany w 11 gminach: Tarnowskie Góry (lider), 
Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia 
Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. 
Dofinansowanie zostało przyznane w wyniku renegocjacji 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 z Komisją Europejską, która 
wyraziła zgodę na zwiększenie alokacji przeznaczonej  
w programie na dofinansowanie inwestycji w odnawialne 
źródła energii (OZE). Projekt opiewa na łączną kwotę  
70 milionów złotych, z czego ponad 52 miliony  
to dofinansowanie unijne. Wartość zadania dla Gminy 
Tworóg to 5 893 377,00 zł, a dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu 
państwa stanowi 4 459 627,00 zł. Od strony technicznej 
nad przygotowaniem projektu i wykonaniem dokumentacji 
w gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy 
czuwała firma Semper Power z Krupskiego Młyna. 

Projekt ma wpłynąć na zwiększenie produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł 
energii, a w konsekwencji zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Mieszkańcy, którzy wezmą 
udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione  
w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 
5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po 
zakończeniu okresu trwałości projektu instalacje zostaną 
przekazane na własność mieszkańcom. Według założeń 
pierwsze prace projektowe ruszą w IV kwartale br. a prace 
montażowe ruszą w przyszłym roku. Instalacje będą 
finansowane w około 70% ze środków dofinansowania, 
pozostałe ok. 30% to wkład własny mieszkańców. 
Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich 
wykonawców w procedurze przetargowej.  

– Chcemy serdecznie podziękować Zarządowi 
Województwa Śląskiego na czele z Panią Marszałek 
Izabelą Domagałą, Radnemu Województwa Śląskiego 
Józefowi Kubicy za starania włożone w zdobycie 
dofinansowania. Dziękujemy ponadto liderowi projektu – 
władzom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Tarnowskich 
Górach za dotychczasowy trud i pracę w jego realizację – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.   

 

INFORMACJA DLA 
MIESZKAŃCÓW: 

Gmina Tworóg rozpoczęła procedurę podpisywania 
Umów o dofinansowanie z mieszkańcami w ramach 
Projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 

środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 

Każdy Mieszkaniec zakwalifikowany zostanie 
poinformowany  o terminie podpisania umowy 

telefonicznie przez pracownika Urzędu. 

Nabór uzupełniający na listę rezerwową do projektu 
zostanie rozpoczęty  

16 marca 2020 r. potrwa do 20.03.2020 r.  

Potrzebne dokumenty do złożenia zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Gminy Tworóg 

(www.tworog.pl) w zakładce Aktualności lub 
Informacje/Odnawialne źródła energii 
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powiatowe w Tarnowskich Górach bez konsultacji z gminą.
Wraz z panią sołtys i radą sołecką Brynka na wielu 
spotkaniach przedstawialiśmy kolejne próby unieważnienia 
tych decyzji. Poinformowaliśmy m.in. Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, a nawet prokuraturę, były pisma 
do posłów, do starostwa. Naprawdę zrobiliśmy wszystko 
co jako gmina byliśmy w stanie zrobić, by wstrzymać tę
działalność, która, należy to podkreślić, na ten moment jest 
legalna – mówił na sesji wójt. – Sugestie o łapówkach, 
bezpodstawne oskarżenia, krytyka nie poparta żadnymi 
dowodami są nie do zaakceptowania. Nie będę tego 
tolerował. Obsługa prawna gminy sprawdza opinie 
publikowane w mediach społecznościowych pod kątem 
przekroczenia prawa – poinformował wójt. Jak zaznaczają 
władze gminy warunki życia mieszkańców są bardzo 
ważną i nigdy nie pomijaną kwestią. – Proszę Państwa, 
jesteśmy dla społeczeństwa. Mój nr telefonu figuruje na 
stronie internetowej, naprawdę zapraszam do rozmowy. 
Jeżeli są pytania, proszę je zadawać. Bo to, co dzieje się 
w Internecie to nie jest rozmowa, to jest hejt – komentuje 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Podsumowując, sprawa zakładów zajmujących się
recyklingiem tworzyw sztucznych jest w toku. Na ten 
moment decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
tego przedsięwzięcia nie jest podjęta. Natomiast 
składowisko odpadów to odrębny temat. Zmieniło się 
prawo. Być może nowe przepisy same uregulują spór 
i pozwolenia z mocy prawa wygasną. Zainteresowanych 
tematem odsyłamy do archiwalnych numerów „TWG 
Kuriera” udostępnionych na stronie www.twg-kurier.pl: 
nr 112, nr 120, nr 131.  

ODPADY KOMUNALNE  
Zgodnie z uchwałą Nr XIV/111/2019 od 1 lutego 2020 r. 
miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi
25,00 zł od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 
nieruchomość. Miesięczna stawka opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi – jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny – ustalona została 
w wysokości 75,00 zł od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. Wprowadzenie 
nowej stawki nie wiąże się z koniecznością składania 
deklaracji aktualizujących wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Nastąpiła zmiana indywidualnego numeru konta 
bankowego, natomiast termin wnoszenia opłat nie uległ 
zmianie. Przypominamy, że nie ma możliwości uiszczania 
opłat w kasie Urzędu Gminy Tworóg ze względu na jej 
likwidację z dniem 01.01.2020 r.  

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, system gospodarki odpadami 
komunalnymi ma być systemem samofinansującym się 
i realizować całość zadań powierzonych gminie w tym 
zakresie, a więc:  odbieranie, transport, zbieranie, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 
funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych; obsługa administracyjna systemu, edukacja 
ekologiczna. 
 

NAMIESZANE… 

Śmieci, plastik, składowanie, przetwarzanie i jedno 
słowo łączące szereg wątków – Brynek. Mieszkańcy 
sołectwa, którzy wciąż żyją obok składowiska śmieci 
działającego tam od 2017 r., nie chcą słyszeć  
o jakiejkolwiek działalności gospodarczej w ich 
miejscowości kojarzącej się z odpadami. Taki wniosek 
można wyciągnąć czytając wpisy na portalu 
społecznościowym. Niestety fala internetowego hejtu 
zdążyła się wylać.  

Sprawa dotyczy „Zmiany sposobu użytkowania 
istniejącego obiektu budowlanego na zakład odzysku 
tworzyw sztucznych (występujących w postaci innych niż 
niebezpieczne) o łącznej mocy przerobowej nie większej 
niż 350 kg/h (0,350 Mg/h) Lokalizacja: Brynek”. 
Wyjaśniając w skrócie: do gminy wpłynął wniosek 
inwestora dotyczący decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 
Organem wydającym taką decyzję jest gmina, która  
w obawie o oddziaływanie na środowisko złożyła prośbę 
do Sanepidu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  
w Katowicach oraz Wód Polskich o opinię. Sanepid nie 
wniósł żadnych uwag, opinie RDOŚ i Wód Polskich były 
pozytywne. Gmina nie ma więc na ten moment argumentu, 
by negować przedsięwzięcie. Wójt postanowił jednak 
zapytać o opinię mieszkańców. Pisemne uwagi (nie mylić  
z listą z podpisami) osób mieszkających w pobliżu mogłyby 
stać się ważnym argumentem. Konsultacje społeczne 
ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej 31 stycznia. 
Informacje pojawiły się również na tablicach ogłoszeń. 
Społeczeństwo mogło się wypowiedzieć na temat 
przedsięwzięcia do 4 marca. Wiele osób skorzystało z tej 
możliwości.  

Firma mająca się zajmować segregacją i recyklingiem 
odpadów (a nie spalaniem tworzyw sztucznych) miałaby co 
prawda powstać w Brynku, ale nie ma nic wspólnego  
z istniejącym już składowiskiem śmieci. Mówimy o innym 
inwestorze, o innej działce i zupełnie innej działalności. 
Jednak niespodziewanie informacje o zakładzie odzysku 
tworzyw sztucznych wywołały reakcję lawinową, 
podsycaną skutecznie w mediach społecznościowych.  
Po raz kolejny wypłynął temat składowiska odpadów.  
W intrenecie aż roi się od dyskusji, komentarzy i ostrej 
krytyki gminy, która według internautów nic w tej sprawie 
nie robiła. 

Do przewodniczącej Rady Gminy dotarło pismo 
mieszkanki Brynka z licznymi zapytaniami dotyczącymi 
składowania śmieci, na które merytorycznie odpowiedzieli 
pracownicy referatu Inwestycji Urzędu Gminy. – Moją 
odpowiedzią na pismo było wprowadzenie do porządku 
posiedzenia komisji komunalnej 28 lutego punktu 
„informacja wójta gminy dot. składowania odpadów na 
terenie byłych zakładów drobiarskich”. Na to posiedzenie 
została zaproszona sołtys i rada sołecka z Brynka, a także 
autorka pisma. Moją intencją było ponowne wyjaśnienie 
sprawy – informowała 2 marca, podczas sesji Rady Gminy, 
przewodnicząca Beata Czierpka. – Myślałem, że sprawę 
mamy zamkniętą. Wielokrotnie informowaliśmy, że dwa 
pozwolenia na składowanie odpadów wydało starostwo 
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JAK WOLONTARIUSZE 
WYKORZYSTUJĄ WOLNY CZAS? 
13 lutego wolontariusze z SP w Tworogu  zorganizowali 
kiermasz walentynkowy. Były sprzedawane serduszka-
przytulanki, wykonane przez uczniów i opiekunów, a także 
słodkości upieczone przez rodziców i uczniów. Środki 
uzyskane z kiermaszu przeznaczone będą na pomoc dla 
dzieci z Afryki. Tego samego dnia po lekcjach liczna grupa 
wolontariuszy wraz z opiekunem udała się do Domu 
Seniora w Nowej Wsi Tworoskiej, aby wręczyć drobne 
prezenty walentynkowe, wspólnie pośpiewać piosenki 
biesiadne, powspominać czasy młodości mieszkańców tej 
placówki. Radość i atmosfera tego spotkania były 
niezwykłe. Dla naszych wolontariuszy to niecodzienne 
doświadczenie, a dla osób przebywających w tym domu to 
czas powrotu do młodości. Wolontariusze oddziałów  
w Brynku nigdy nie zapominają o Darku – absolwencie 
szkoły i mieszkańcu sołectwa. Spotkali się, by aby 
przygotować nakrętki (przesypać je do odpowiednich 
worków), które później są ważone  
i sprzedane. Uzyskane w ten sposób fundusze zostaną 
przekazane  na rehabilitację Darka. W I semestrze udało 
się przygotować przeszło 80 worków. 

Opiekunowie wolontariatu 

WKRĘCENI W POMAGANIE! 

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach pomagają w rehabilitacji Mai 
Rachwalskiej. Szkolne Koło Wolontariatu wraz  
z Samorządem Uczniowskim informują, że w lutym 
zebrano 60.7 kg nakrętek! Najwięcej, bo aż 12 kg zebrała 
klasa I i klasa VII. Wolontariusze dziękują za pomoc  
i zachęcają do dalszego zbierania nakrętek.  

Oto nowa odsłona śmieci… Uczniowie Klasa V Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce doskonale wiedzą 
czym jest recykling i ochrona środowiska. Na lekcjach 
techniki wykonali zabawki, dekoracje z odpadów. Wykazali 
się niezwykłą wyobraźnią i starannością wykonania. 

Ochrona otaczającego nas świata jest obowiązkiem 
każdego człowieka. Najpowszechniejszą formą dbania 
o środowisko, stosowaną przez osoby prywatne, jest 
segregacja śmieci. Posegregowane śmieci przetwarzane 
są w procesie recyklingu i ponownie wykorzystywane. 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU 
W połowie lutego w całej Europie obchodzony był 
Dzień Bezpiecznego Internetu. Inicjatywa Komisji 
Europejskiej ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię 
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 
internetowych. W obchody DBI włączyły się gminne 
szkoły. 

– 31 stycznia klasy VI SP w Tworogu uczestniczyły 
w pogadance profilaktycznej połączonej z warsztatami 
dotyczącymi przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy 
oraz uzależnienia od komputera i Internetu. Celem zajęć 
było uwrażliwienie uczniów na zjawisko cyberprzemocy 
i ukazanie właściwej postawy wobec problemu, a także 
uświadomienie zagrożeń płynących z nadmiernego 
korzystania z komputera i Internetu. Jak wskazują 
zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia WHO dzieci 
i młodzież w tym wieku powinni spędzać nie więcej niż 
7 do 10 godzin tygodniowo przed komputerem. Zajęcia 
przeprowadził wykwalifikowany edukator, a zarazem 
kierownik Centrum Profilaktyk i Leczenia Uzależnień 
„FALOCHRON”, specjalista terapii uzależnień Anna 
Pyrkosz – mówi pedagog szkolny, Hanna Penz.  

 

EKOLUDKI Z WOJSKI  ZNICZOMAT  

Od lutego na cmentarzu komunalnym w Tworogu 
funkcjonuje zniczomat – automat do sprzedaży wkładów 
różnej wielkości i zniczy. Tego typu rozwiązania można 
coraz częściej zaobserwować w całej Europie. Zakład 
Usług Komunalnych w Tworogu zaprasza do korzystania.  
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#jestnaswiecej  
W BORUSZOWICACH! 

ZSP w Boruszowicach, za sprawą nauczycielki Ilony Pella-
Bok, przystąpiła do Ogólnopolskiej Kampanii Fundacji 
Orange #jestnaswiecej przeciw hejtowi w sieci. Celem 
akcji jest uwrażliwienie uczniów na coraz częstsze 
zjawisko, jakim jest hejt. Uczniowie klas starszych na 
godzinie wychowawczej  rozmawiali o tym, czym jest hejt 
i jak sobie z nim radzić. Najważniejsze jest to, żeby młodzi 
reagowali na to negatywne zjawisko. W ramach kampanii 
#jest nas więcej powstał symbol, za pomocą którego 
można pokazać poza siecią swój sprzeciw wobec hejtu. 
Jest to pomarańczowa sznurówka. Wplecenie jej sobie w 
buta oznacza, że nie zgadzamy się na hejt. Ambasadorami 
akcji są Thomson i Baron z zespołu Afromental. 

W klasach przeprowadzono ponadto zajęcia  
z wykorzystaniem filmów edukacyjnych i stron 
internetowych promujących bezpieczeństwo i kulturę 
zachowania w sieci, uczniowie wykonali plakaty promujące 
bezpieczeństwo w sieci oraz gazetkę informacyjną o DBI, 
a także ulotki, broszury dla rodziców w formie papierowej 
lub elektronicznej, w których znalazły się dobre rady dla 
internautów.  

Na temat bezpieczeństwa w sieci rozmawiano również  
w ZSP w Wojsce oraz w ZSP w Boruszowicach. 21 lutego 
uczniowie z Boruszowic wzięli udział w spotkaniu 
edukacyjnym prowadzonym przez dzielnicowego,  
asp. Macieja Bobolę (na zdj. powyżej).  

R            E            K            L            A            M            A 
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Foto. Na zdjęciu powyżej przedszkolaki z Boruszowic na balu. Poniżej 
zabawa ostatkowa w Wojsce. O ostatnich w tym roku karnawałowych 

szaleństwach przeczytacie w dziale „Pod lupą”.  

Foto. Powyżej władze gminy Tworóg witane w Radzionkowie przez 
burmistrza miasta. O marcowej sesji wyjazdowej przeczytacie na str. 4. 
Poniżej tegoroczny Babiniec, czyli Tłusty Czwartek w babskim gronie, 

który relacjonujemy na str. 6. 
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