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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Lato czas zacząć! 



2 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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– Witajcie wakacje! 
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– Podróż niejedno ma imię ma... cz. I Fabryka papieru 
– Wspomnienie lipy 
KULTURALNIE1111111111111.111str.8 
– Nowe oblicze Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
– Pasowani na czytelnika 
– Magiczne obrazki 
– Konkurs biblijny w Brynku 
– Spotkanie przy śląskiej gawędzie 
– W piosence siła  
NA BIEŻĄCO1111111111111.111.str.11 
– Dlaczego należymy do MZKP? 
– Funkcjonowanie komunikacji w lipcu i sierpniu (wakacje) 
– Obiecanki cacanki? 
– Wycieczka do stolicy 
– Absolwenci na start 
– Zawodnicy nie do pokonania 
– Europejski Wieczór Filmowy 
– Pozytywnie uzależnieni 
– Piknik rodzinny 
– Komisariat Policji w Tworogu 
– Brzeźnica zaprasza! 
– „Aktywny samorząd” - nabór wniosków 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Oddajemy w wasze ręce wakacyjny numer naszego 
miesięcznika. Dla tych, którzy jeszcze nie mają urlopowych 
planów mamy propozycję: zachęcamy do odwiedzenia 
Boruszowic.  W numerze zwiedzamy boruszowicką fabrykę 
papieru i kolonię fabryczną. Są to miejsca, które 
z powodzeniem mogą być celem letnich rowerowych 
wypraw.  

W dziale „Na bieżąco” piszemy z kolei o komunikacji
pasażerskiej na terenie gminy, dziurawej drodze do 
Mikołeski, absolwentach gimnazjum i piknikach 
rodzinnych. Dla pasjonatów historii w dziale „Pod lupą” 
przygotowaliśmy materiał dotyczący kultu św. Antoniego 
w Tworogu sięgający XVIII r.  

W związku z wejściem w życie nowej ustawy śmieciowej, 
publikujemy informacje dotyczące system odbioru 
odpadów komunalnych na terenie gminy. Znajdziecie je na 
ostatniej stronie. 

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji. 
Do zobaczenia za dwa miesiące – we wrześniu. 

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Teresa Adamczyk, Grażyna Nierychło 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER TABLICA 
UZUPEŁNIENIE 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” w tekście 
„Absolutorium dla wójta” napisaliśmy, że „przy udziale 
środków unijnych udało się zakończyć inwestycję budowy 
kanalizacji w sołectwach Tworóg-Brynek”. Dotarły do nas 
głosy, że jest to niepełna informacja.  

Uzupełniając informujemy więc, że była mowa  
o pierwszym etapie inwestycji. W ramach projektu 
„Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez 
modernizację  gospodarki ściekowej polegającej na 
modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz  
z systemem kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Tworóg” udało się zakończyć budowę kanalizacji  
w Tworogu i zakończyć I etap inwestycji na terenie 
sołectwa Brynek.  

Zadania zaplanowane na 2012 r., a tego okresu dotyczył 
tekst, zostały w pełni zrealizowane. Budowa kanalizacji  
w Brynku będzie kontynuowana w 2013 r. przy udziale 
środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie 
realizowane przez Zakład Usług Komunalnych.  

redakcja „TWG Kuriera” 

DOTACJA NA BUDOWĘ 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę 
przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Tworóg. 

Wnioski można składać od 8 lipca do 19 lipca 
w sekretariacie Urzędu Gminy Tworóg przy ul. Zamkowej 
16 lub przesłać na adres. Dodatkowe informacje można 
uzyskać w Wydziale Gospodarki pok. 111 lub pod 
numerem telefonu 32/285-74-93 wew. 54. 

ZAPRASZAMY NA FESTYNY 

20 lipca w Kotach odbędzie się festyn „Pod lipą”. 
Zaczynamy o gody. 17 grami i zabawami dla dzieci.
W programie także występ zespołu „HaNuta” oraz zabawa 
taneczna z grupą „New sing”. 

27 lipca zapraszamy do Tworoga. Zabawa zaczyna się 
o godz. 16. W programie m.in. gry i zabawy dla dzieci, 
występ orkiestry dętej, kabaret i zabawa taneczna.  

Festyny organizują sołtysi i rady sołeckie oraz GOK. 

RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA RESTAURACJA & CATERING& CATERING& CATERING& CATERING    

HubertusHubertusHubertusHubertus    

Poleca 

Catering z dostawą od 25 zł 

Przyjęcia w naszym lokalu  
już od 50 zł/osoba 

Wesela, komunie, urodziny, 
spotkania firmowe, stypy od 30 zł 

tel. 032/380-75-91 
kom. 506 447 375 

Koty, ul. Potępska 2 

www.resthubertus.home.pl 

 

R          E          K          L          A          M         A R          E          K          L          A          M         A 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
KULT ŚW. ANTONIEGO  
W TWOROGU  

Dziś już mało kto pamięta, że w XVIII i XIX w. do 
Tworoga pielgrzymowali nieraz z dalekich stron 
czciciele św. Antoniego. Wierzono, że obraz świętego, 
który wówczas znajdował się w Tworogu, ma moc 
czynienia cudów. Pokrótce przypominamy historię 
kultu św. Antoniego w Tworogu.  

Cudowne malowidło 

Obraz (na zdj. poniżej) znajdował się na ołtarzu 
tworoskiego kościoła. Słynął z wielu łask, a ludzie 
„wyratowani z rozmaitych utrapień” (prawdopodobnie 
uzdrowieni) zanosili do świątyni wota dziękczynne.  
Ks. Hoscheck w kronice wymienia nawet księgę 
„Inventarium Parochiae Tworogoviensis”, która zawierała 
spis łask otrzymanych za wstawiennictwem św. Antoniego. 
Księga jednak nie zachowała się do dzisiaj.    

Obraz o wymiarach 52x120 cm jest namalowany na 
płótnie. Nie wiadomo kto jest jego autorem, ani kiedy 
dokładnie powstał. Wiemy tylko, że zarówno obraz jak  
i cały ołtarz datowane są na XVII w. Z kroniki  
ks. Walentego Hoschecka – proboszcza parafii Koty-
Tworóg i kronikarza z przełomu XVIII i XIX w. – 
dowiadujemy się, że obraz został umieszczony na nowym 
ołtarzu przez wielkiego czciciela św. Antoniego –  
hr. Franciszka de Colonna. Obraz zniknął jednak  
z kościoła. Najprawdopodobniej stało się to za czasów ks. 
Nicolaus Knossalla, który był proboszcze w Tworogu  
w latach 1895-1911. To on rozbudował tworoski kościół.  
W większej, odnowionej świątyni stary ołtarz wydawał się 
za mały. Postawiono nowy, bardziej okazały, wymieniono 
również obraz św. Antoniego. Stary egzemplarz znalazł się 
najpierw w zakrystii, później w kostnicy cmentarnej  
i zapomniano o nim na lata.  

Odkryto go ponownie w 1980 r. Za czasów ks. proboszcza 
Gerarda Woźnicy św. Antonii znalazł się na plebanii 
w sali, która miała tworzyć mini-muzeum. Zgromadzono 
tam wiele cennych przedmiotów. Kiedy sala została
zlikwidowana, przedmiotami zaopiekowali się parafianie. 
Chcieli w ten sposób uchronić zabytki przed zniszczeniem. 
Wiele z nich wciąż można odnaleźć 
w prywatnych zbiorach. Obraz św. Antoniego również 
ocalał. Do dzisiaj znajduje się w domu prywatnym na 
terenie parafii. Z całą pewnością dzieło sztuki słynące 
z łask przyczyniło się do założenia Bractwa św. Antoniego 
w Tworogu. 

Bractwa św. Antoniego 

Zgodnie z relacją ks. Hoschecka Bractwo św. Antoniego 
w Tworogu oficjalnie powstało w 1751 r. za czasów ks. 
Ignacego Wesołego. W księdze bractwa zawiera 345 
nazwisk osób, które w tym czasie zostały przyjęte do 
bractwa. Za czasów ks. Hoschecka uroczystość 
św. Antoniego Padewskiego (odpust) obchodzono 
w niedzielę po 13 czerwca.  

Organizowano uroczystą procesję dookoła kościoła 
z Najświętszym Sakramentem oraz chorągwiami. 
Największy, czerwony sztandar  należał do bractwa 
św. Antoniego i przedstawiał ich patrona. Pamięć 
o zmarłych członkach była ważnym element duchowości 
Bractwa. Wyrazem tego było uczestnictwo w pogrzebach 
członków, podczas których stawiano na trumnie lub obok 
niej figurki św. Antoniego oraz Księgi Bractwa.  

W 1851 r. z okazji 100-lecia istnienia Bractwa wydano po 
raz pierwszy drukiem jego reguły i modlitwy. Broszurkę 
o wymiarach 14 x 9 cm wydrukowała polskojęzyczna 
oficyna wydawnicza Teodora Haneczka w Piekarach.  
Książeczkę otrzymywali z rąk proboszcza nowoprzyjęci 
członkowie. Na poszczególnych egzemplarzach 
wpisywano imię i nazwisko właściciela oraz datę 
wstąpienia do Bractwa. Było też miejsce na datę śmierci. 
Nie wiadomo w ilu egzemplarzach i nakładach ją 
drukowano. Ks. Gawelczyk twierdzi, że jeszcze w 1981 r. 
wiedział o istnieniu kilku egzemplarzy. 

 

Foto. Sztandar Bractwa św. Antoniego w Tworogu od 1993 r. 
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Organizacja przetrwała aż do XX w., kiedy to w 1934 r. 
dokonano ostatnich wpisów w księdze bractwa. Reżim 
Hitlera, później Stalina nie był łaskawy dla organizacji 
katolickich. Pamięć o bractwie przetrwała jednak. 
Reaktywowano je w 13 czerwca 1992 r. Proboszczem 
tworoskiej parafii był wówczas ks. Franciszek Śliwka. Na 
dwa miesiące przed oficjalnym wznowieniem działalności 
odbyło się spotkanie organizacyjne związane  
z wydarzeniem. Wszystkie zaproszone do współpracy 
osoby wstąpiły później do reaktywowanego Bractwa. Byli 
to: Karol Sobania, Antonii Kowoll, Elżbieta Gansiniec, 
Róża Gemuła, Edward Jaruszowiec i Diter Kowoll. Grupa 
wysłuchała propozycji proboszcza i zobowiązała się 
współpracować na rzecz Bractwa. Był to czas kiedy parafia 
przygotowywała się nie tylko do wskrzeszenia organizacji, 
ale też przyjęcia autentycznych relikwii Świętego.  

Wydano książeczkę na podobieństwo tej z 1851 r. oraz 
Księgę Bractwa, w której wpisywanie są nazwiska 
członków. Księga zawiera także miejsce przeznaczone na 
informacje o najważniejszych wydarzeniach, pełni więc 
jednocześnie rolę kroniki. Z okazji oficjalnej inauguracji 
postarano się o znaczki w formie broszki dla członków. 14 
czerwca 1992 r., dzień po wznowieniu Bractwa, miała 
miejsce uroczystość odpustu parafialnego. Podczas liturgii 
oficjalnie przejęto relikwie św. Antoniego z Padwy  
i odczytano dokument autentyczności.  

Organizacja zainicjowała pielgrzymki zagraniczne. Już  
w 1993 r. wyjechano do Padwy. Po raz drugi do 
światowego sanktuarium swojego patrona członkowie udali 
się w 1995 r. Dwa lata później zainicjowano pielgrzymkę 
do Lizbony – rodzinnego miasta św. Antoniego. W 1998 r. 
Bractwo po raz trzeci zawitało do Padwy. Pielgrzymki stały 
się ważną częścią działalności grupy. W tym roku również 
wyjadą, ale na pielgrzymkę krajową.  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej www.twg-
kurier.pl. 

Tekst powstał na podstawie „Dziejów kultu św. Antoniego  
z Padwy w Tworogu” ks. Henryka Gawelczyka, pracy 
magisterskiej ks. Pawła Gwoździa („Historia Bractwa św. 
Antoniego z Padwy w Tworogu 1751-2012”) oraz dzięki 
pomocy Róży Gemuły. 

 TWG KURIER – POD LUPĄ 

WITAJCIE WAKACJE! 

Kolejny rok szkolny w Szkole Podstawowej w Wojsce za 
nami. Rok pełen oryginalnych uroczystości, wizyty 
Deutsch-Wagen-Tour, wyśmienitych wyników na 
Egzaminie Szóstoklasisty, udziału w licznych konkursach 
przedmiotowych i artystycznych oraz niesamowitych 
wycieczek. W ostatnim dniu przed wakacjami w szkole 
zapanowała Rzeczpospolita Anielska. W ten oto sposób 
klasa V pożegnała klasę VI. Pan Dyrektor wyróżnił 
najzdolniejszych uczniów świadectwami z czerwonym 
paskiem, a 9. spośród nich przyznał stypendium. 
Podsumowując pracę szkoły nie mogło zabraknąć miejsca 
na podziękowania dla "Przyjaciół Szkoły", którzy chętnie 
wpierali pracę placówki w Wojsce  w minionym roku 
szkolnym. 

Grażyna Nierychło

AKCJA „NAKRĘTKA”  
W PRZEDSZKOLU 

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu przez cały rok, 
wspólnie z rodzinami zbierały nakrętki i segregowały 
według kolorów. W ramach zajęć wykonały wspaniałe 
„obrazy nakrętkowe”, które powstały dla Dariusza, 
potrzebującego pomocy w rehabilitacji. Na zakończenie 
akcji zaprosiliśmy do naszego przedszkola Dariusza, by 
wręczyć mu w prezencie pluszowego białego misia oraz 
pamiątkową fotografię, na której są dzieci 4, 5 i 6-letnie 
segregujące nakrętki. 

Dariusz razem z mamą, oglądał program artystyczny 
w wykonaniu dzieci kończących przedszkole. Potem 
zwiedził nasze sale, wyrażając swoimi gestami 
zadowolenie, pozdrawiał rękami wszystkie dzieci. Trochę 
zmęczony dłuższym siedzeniem, z uśmiechem pożegnał 
się z personelem i dziećmi. 

W imieniu mamy Dariusza serdecznie dziękujemy 
wszystkim rodzinom, które zbierały nakrętki i prosimy 
również o dalszą zbiórkę, na rehabilitację i zakup 
specjalistycznego sprzętu. 

koordynator akcji Teresa Adamczyk

 

Foto. Obecnie używany relikwiarz z relikwiami św. Antoniego z Padwy  
w Tworogu. 
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KURIER HOBBYSTA 
PODRÓŻ NIEJEDNO IMIĘ MA1 
CZ. I FABRYKA PAPIERU 

Za oknem słońce, lato w pełni, a w głowie pomysły na 
wojaże. W tym wakacyjnym okresie zachęcamy 
wszystkich do opuszczenia czterech ścian, by 
odkrywać ciekawe miejsca, niekoniecznie na końcu 
świata, ale całkiem niedaleko, w pobliskich 
Boruszowicach. O sołectwie, opowiedział nam 
mieszkaniec Boruszowic, pasjonat historii tego 
miejsca – Andrzej Ecler, który udostępnił również 
materiały swojego wujka – Jerzego Bugajskiego.  
W tym miesiącu zapraszamy do kolonii fabrycznej oraz 
fabryki papieru. 

Boruszowice to dawna, niewielka, śródleśna wioska 
położona na krańcach dawnej granicy kasztelanii 
bytomskiej i gliwicko-toszeckiej nad potokiem Graniczna 
Woda. Rok powstania wioski nie jest dokładnie znany, 
można jednak przypuszczać, że powstała ona w drugiej 
połowie XVII wieku, gdyż na ten czas przypada wzrost 
przemysłu hutniczego nad rzeką Mała Panwią i jej 
dopływami. Działały tam liczne kuźnice, na potrzeby 
których w lasach powstawały niewielkie osady, zajmujące 
się wypalaniem węgla drzewnego. Z biegiem lat  niektóre  
z tych osad rozwijały się, wzrastała też  ilość 
mieszkańców. Z czasem  lokalne hutnictwo żelaza zanikło, 
lecz wioski przetrwały do dnia dzisiejszego (Hanusek, 
Mikołuszka, przysiółek Osiek i inne).  Najstarsze pisemne 
wzmianki o Boruszowcu pochodzą z początku XVIII wieku. 
W roku 1855 wioskę  zamieszkiwało 113 mieszkańców,  
a w 1861 – 135. Głównym zajęciem miejscowej ludności 
była wtedy uprawa roli, część mieszkańców pracowała  
w miejscowych lasach trudniąc się wyrębem oraz 
wypalaniem węgla drzewnego. Pracowali także  
w dworskich majątkach, w Hucie Hugo koło Tarnowskich 
Gór oraz w pobliskiej Hucie Ołowiu i Srebra w Strzybnicy. 
Historyczna wieś Boruszowiec (Stary Boruszowic), za 
przyczyną hrabiego Donnersmarcka uległa likwidacji, 
jednak likwidacja ta nie spowodowała zaniku samej nazwy, 
gdyż przyjęła ją nowo powstała osada robotnicza w pobliżu 
wsi Solarnia wraz z przysiółkami  Osiek i Krotoful. 

Boruszowicka fabryka 

Początki współczesnych Boruszowic sięgają końca XIX 
wieku kiedy to w lasach pniowieckich, w sąsiedztwie 
Solarni rozpoczęto budowę fabryki prochu czarnego. 
Boruszowiecka fabryka prochu odegrała ważną rolę  
w okresie powstań śląskich. Z tej fabryki oddziały 
powstańcze grupy północnej oraz kopalnie śląskie 
zaopatrywane były w materiały wybuchowe. W 1922  
w fabryce doszło do wybuchu,  a w 1924 zamknięto 
ostatecznie wytwórnie prochu i zwolniono wszystkich 
pracowników.  

W 1929 roku w miejscu dawnej prochowni otwarto fabrykę 
papieru.  Do dnia dzisiejszego zachowały się budynki 
fabryki z wielkim kominem fabrycznym pamiętającym 
czasy świetności. 

 

Kolonia fabryczna 

– W Boruszowicach znajduje się sporo zabytkowych 
budynków z początku XX wieku – przyznaje nasz 
rozmówca i zaczyna swoją opowieść od osiedla 
robotniczego, zwanego kolonią fabryczną. Zdaniem pana 
Andrzeja, jest to jedyny tak ciekawy pod względem 
architektonicznym obiekt na Śląsku, zachowany do dnia 
dzisiejszego. Kiedyś było to osiedle przeznaczone dla 
urzędników i robotników. Kolonia ta została w zasadniczej 
części wybudowana w latach 1901-1906.  

W jej skład wchodzi 35 budynków wolnostojących, w tym 
32 budynki mieszkalne o 144 izbach. Są tu budynki 
wielorodzinne tzw. „familoki” (nr 102, 113, 114, 115), tak 
bardzo charakterystyczne dla śląskich osiedli 
przemysłowych, ale także i domki dwu- i czterorodzinne 
o ciekawej i zróżnicowanej architekturze, z drewnianymi 
gankami i charakterystycznymi ostrospadowymi dachami. 
Styl tych budowli nawiązuje do zabudowań 
charakterystycznych dla okolic Saksonii czy Turyngii, 
prawdopodobnie dlatego, że z tych okolic sprowadzano 
niemieckich urzędników i architektów.  Z opracowań pana 
Jerzego Bugajskiego, które udostępnił nam pan Andrzej, 
dowiadujemy się wielu szczegółów dotyczących 
poszczególnych budynków, np. że są to budynki  
częściowo podpiwniczone, wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie wapiennej. Druga kondygnacja posiada już 
konstrukcję drewnianą, wypełnioną cegłą i otynkowaną 
(tzw. mur pruski). Więźba dachowa drewniana, dachy 
spadziste, kryte dachówką w kolorze ceglastym. Domki te 
z reguły posiadają 3 izby, w tym stosunkowo dużą kuchnię. 
Powierzchnia użytkowa takiego mieszkania wahała się 
w granicach 40-60 m2. Znajdują się tam również różnego 
rodzaju zakamarki, wykorzystywane jako podręczne 
spiżarnie lub magazynki. 
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W każdym domku wyodrębniona była część na 
pomieszczenie gospodarcze, a przy „familokach” 
wybudowane były odrębne budynki gospodarcze,  
w których każdy z mieszkańców posiadał swoją własną 
„komórkę”. Dodatkowo przy każdym domku znajdował się 
niewielki ogródek o powierzchni 2-4 arów, w którym rosły 
okazałe drzewa czereśni i jabłoni, a dodatkowo  przy 
wejściu do domu krzewy bzu. W centrum tego osiedla stał 
budynek (nr 112), w którym były sklepy, w tym mięsny  
z własną wędzarnią i ręczny magiel wykonany w  firmie 
wrocławskiej. W innym budynku (nr 107) czynna była  
kantyna fabryczna, w której  to spotykali się po pracy 
mieszkańcy Kolonii, gdzie przy kuflu piwa, dyskutowano  
o różnych ważnych sprawach lub wydarzeniach. Dla 
zapewnienia rozrywki mieszkańcom, wybudowano 
specjalny dom (nr 116), w którym odbywały się różnego 
rodzaju uroczystości fabryczne i zabawy ludowe, na 
których przygrywała fabryczna orkiestra. W roku 1918 
budynek ten  przeznaczono na kaplicę fabryczną.  
A w budynku nr 108 znajdowała się ochronka prowadzona 
przez siostry zakonne. Wybierając się do Boruszowic 
możemy pospacerować gankami  tamtejszego osiedla.  – 
Aby dostrzec  piękno tej osady, trzeba patrzeć okiem 
historyka, na poszczególne elementy np. mury pruskie, 
ganki, które zachowały się do dnia dzisiejszego – mówi 
pan Andrzej.   

Obecnie na terenie Kolonii fabrycznej, przy ulicy Składowej 
6, znajduje się budynek biblioteki. Przed wojną była tutaj 
restauracja, gdzie mieściła się siedziba Polskiego Związku 
Podoficerów Wojska Polskiego. Później znajdowało się 
tutaj kino „Bajka”, gdzie dla ówczesnych mieszkańców 
wyświetlano seanse filmowe. – Każdy budynek ma tutaj 
swoją historię – przyznaje nasz rozmówca. Na uwagę 
zasługuje także budynek, będący wówczas mieszkaniem 
dyrektora fabryki. Dziś swoją siedzibę ma tutaj 
przedszkole. W budynku tym, kiedyś znajdowały się sale 
konferencyjne. Do dziś zachowało się kilka okien  
z kryształowymi szybami z  początku XX wieku.  

Warto zobaczyć te miejsca z bliska, zapoznać się z ich 
historią.  Do odwiedzenia fabryki i kolonii fabrycznej 
zapraszamy już dziś. W następnym numerze opiszemy 
dalsze podróże po Boruszowicach z panem Andrzejem 
Eclerem. 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

Co się działo przez lata w kotowskiej leśniczówce 
prawdopodobnie najlepiej pamięta kilkusetletnia lipa. 
Według Plewni drzewo jest starsze od samej 
miejscowości.  Podobno podczas II wojny światowej 
w kotowskiej leśniczówce zorganizowano obóz dla 
internowanych Greków. – W 1941 r.  doszło do wojny 
pomiędzy Niemcami a Rosją. Niemieckie wojska 
w szybkim czasie opanowały duże obszary Rosji. Do tego 
zabrano ogromne masy żołnierzy ruskich do niewoli, które 
trzeba było gdzieś zakwaterować. Pewna grupa tych ludzi 
została umieszczona właśnie w tej leśniczówce. Teren ten 
został ogrodzony siatką a u góry zabezpieczony jeszcze 
dwoma rzędami drutu kolczastego – pisze Plewnia.  

Po wojnie budynek popadł w ruinę. Dziś nie ma po nim 
śladu. Stoi jednak majestatyczna lipa otoczona placem 
zabaw (na zdj. powyżej).   

 

 

WSPOMNIENIE LIPY 

– Na samym rogu przy dzisiejszej ulicy Szkolnej stała 
dawna leśniczówka – pisze Helmut Jan Plewnia 
w trzeciej części swojej opowieści o przeszłości 
zatytułowanej „Kotten = Kottenlust = Koty”. Budynek 
należał do księcia von Hohen Lohe.  

Plewnia pisze, że do 1945 r. nie było w Kotach leśniczego, 
ale domów leśniczych nie brakowało. – Dom miał 
drewniany szkielet, który był wymurowany cegłami. Był to 
tzw. „Fachwerkhaus”, czyli dom z „muru pruskiego”. 
Drewniane elementy stanowiły dekorację fasady. Podobną 
architekturę posiadał tylko jeden z domów w Tworogu. 
Była to leśniczówka  postawiona zaraz za mostem po 
prawej stronie. Przylegała ona do stawu, którego dzisiaj już 
nie ma w tym miejscu – czytamy w jego wspomnieniach.  

Foto.  To okazałe drzewo jest prawdopodobnie starsze od samej 
miejscowości. Jak dawniej wyglądała ta okolica? Niestety nie 

dysponujemy fotografią przedstawiającą leśniczówkę. Dlatego prosimy 
mieszkańców gminy o udostępnienie pocztówek lub starych fotografii 

przedstawiających to miejsce. 

Foto.  Można powiedzieć, że każdy budynek w Boruszowicach ma swoją 
historię. Siedziba przedszkola była kiedyś domem dyrektora fabryki.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
NOWE OBLICZE GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY  
W TWOROGU 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu idzie z duchem 
czasu. Nie tylko przymierza się do gruntownego 
remontu swojej siedziby, ale też skutecznie pozyskuje 
środki finansowe na nowoczesne wyposażenie. Pod 
koniec maja zdobył pieniądze z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z programu „Rozwój 
infrastruktury kultury – priorytet 3 – Infrastruktura 
domów kultury 00450/13” na realizację zadania „Nowe 
oblicze Gminnego Ośrodka Kultury”.  

Całkowity koszt zadania to 57 873,00 zł. GOK otrzymał 
40 000,00 zł z Funduszu Promocji Kultury, co stanowi 
niemal 70 procent wartości inwestycji. Reszta to wkład 
własny placówki. Pieniądze przeznaczono na zakup mebli 
(regały na książki, stolik, krzesła, biurka, szafy), 
urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu nagłaśniającego 
oraz laptopów.  

PASOWANI NA CZYTELNIKA 

Na początku czerwca grupa starszaków z Gminnego  
Przedszkola z Tworoga odwiedziła Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Tworogu. Spotkanie było częścią 
obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom organizowanego w ramach kampanii Cała 
Polska Czyta Dzieciom.  

Bibliotekarka przeczytała dzieciom książeczkę z cyklu 
o sympatycznym żółwiu Franklinie. Następnie odbył się 
konkurs wiedzy o bohaterze popularnych historyjek. 
Jednak głównym punktem wizyty przedszkolaków było 
pasowanie na czytelnika.  

Dzieci głośno i z przejęciem przyrzekły: 

My przedszkolacy, 
Uroczyście przyrzekamy 

że będziemy książki kochać, 
Krzywdy zrobić im nie damy. 
I wskazówek i rad książek, 
Będziemy słuchać z uwagą, 

Obowiązki czytelnika  
Traktować z wielką powagą 

Przyrzekamy! 

Zakupione wyposażenie ma służyć działalności kulturalnej 
i edukacyjnej w zakresie kultury. To krok milowy w 
kierunku odświeżenia wizerunku placówki i przekształcenia 
jej w nowoczesne miejsce, przystosowane do potrzeb 
użytkowników, mogące w pełni zaspokoić potrzeby 
lokalnego społeczeństwa.  

Foto. Mali czytelnicy z dyplomami. Od dziś będą częstymi gośćmi 
biblioteki.  

Foto. Książki w tworoskiej bibliotece stoją już na nowych regałach. 

Pomieszczenie wygląda teraz nowocześnie i czysto.    

Wszystkie dzieci otrzymały upominki za udział w konkursie 
i pamiątkowy dyplom. Obiecały, że będą regularnie 
odwiedzać bibliotekę. 

MAGICZNE OBRAZKI 

5 czerwca w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się 
VIII Festiwal Książki. W tym roku hasłem przewodnim 
były komiksy – magiczne obrazki. W czasie Festiwalu 
uczniowie wcielili się w postacie znane wszystkim 
z komiksów. Był Koziołek Matołek, Smerfy, Kaczki, 
Tytus i Garfield. 
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Jury przyznało trzy miejsca: I zajęły klasy IIa i IIb za 
komiks „Tytus, Romek i A’Tomek”, II – klasa Vb za komiks 
„Garfield”, III – klasy VIa i VIb za współczesną wersję 
Smerfów. Imprezę prowadziła Karina Jaksa, która 
przygotowała dla uczestników dodatkowe atrakcje takie jak 
konkursy i pokaz filmu.  

Festiwal był również okazją do wręczenia nagród 
laureatom innych konkursów. Mistrzem Pióra Szkoły 
Podstawowej w Tworogu został Daniel Krasoń, on też 
został wyróżniony w Ogólnopolskim Konkursie 
Matematycznym „Kangurek”. Ania Kamińska odebrała 
nagrodę za zajęcie XIII miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Przyrodniczym „Olimpus”, a Daria Bal za zajęcie 
III miejsca w Powiatowym Konkursie Czytelniczym. 

KONKURS BIBLIJNY W BRYNKU 

11 czerwca w Gimnazjum w Brynku odbył się już IX 
Międzyszkolny Konkurs Biblijny – „Postacie Biblijne”.  
W tym roku tematem wiodącym była Księga Wyjścia  
i postacie w niej występujące.  

Do konkursu zostali zgłoszeni uczniowie kilku szkół  
z całego województwa (Bytom, Szombierki, Gliwice, 
Zabrze, Kochanowice, Tarnowskie Góry). Łącznie  
w konkursie wzięło udział 32 uczniów. Testy do konkursu 
opracował ks. wikary parafii w Tworogu Przemysław Zając. 
Czas oczekiwania na wyniki wypełnił występ wokalisty 
Szymona Nitki.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Spyra z Zespołu Szkół 
Salezjańskich w Tarnowskich Górach, II miejsce uzyskała 
Monika Wanot z Gimnazjum w Brynku, a III miejsce 
Justyna Dylong z Gimnazjum w Brynku. Wyróżnienia 
otrzymały: Agnieszka Huć, Joanna Obrzud, Martyna 
Korbel z Gimnazjum im. JP II w Kochanowicach oraz 
Izabela Kmiołek z Gimnazjum w Brynku.  

Nagrody zostały ufundowane przez sponsorów, były to 
m.in. drukarka, słuchawki, pendrive-y, kalkulatory, książki, 
różańce. Za ufundowanie nagród  serdecznie dziękują 
organizatorzy: Kornelia Sobel i Jolanta Winkler. 

SPOTKANIE PRZY ŚLĄSKIEJ 
GAWĘDZIE 

6 czerwca o godz. 10.00 w SP im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach odbyła się XIII  edycja 
Międzygminnego Konkursu Gwary Śląskiej 
„Rajcowanie przi Swaczynie”. Tegoroczny konkurs 
odbył się pod hasłem „Moja Mała Ojczyzna i ja”. 
Obejmował tematykę bliską wszystkim uczestnikom: 
Śląsk, rodzinne tradycje, kultura...  

Uczniowie okolicznych szkół podstawowych mieli okazję 
zaprezentować swoje umiejętności w dwóch kategoriach 
wiekowych. W pierwszej wystąpili uczniowie klas I-III, 
w drugiej uczniowie klas IV-VI. Wszystkie teksty  
wykonywano posługując się gwarą śląską. Prezentacje 
trwały ok. 3 minut. Ocenie jury podlegała nie tylko 
umiejętność posługiwania się gwarą śląską, pod uwagę 
brano również dykcję, kulturę słowa i interpretację utworu 
oraz ogólny wyraz artystyczny.  

Wszyscy uczestnicy konkursu stanęli na wysokości 
zadania. Jury w składzie: Grażyna Chmiel – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, Katarzyna 
Probierz-Michalska – emerytowana nauczycielka, 
Klaudiusz Wieder – zastępca Wójta gminy oraz Adam 
Chmiel – radny powiatu tarnogórskiego, nie miało łatwego 
wyboru. 

Laureatami konkursu w I kategorii wiekowej zostali: 
Justyna Michalska z SP w Strzybnicy – zdobywczyni 
I miejsca, na drugim miejscu znalazła się Ariana Nocoń 
z SP w Boruszowicach, a na III miejscu Katarzyna Gatys 
również uczennica boruszowickiej podstawówki. 
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– Ula zgłosiła się w  ostatniej chwili, zaśpiewała a capella 
w gwarze góralskiej, co było dodatkowym utrudnieniem. 
Bardzo zaskoczyła nas swoim talentem – zaznacza Roma 
Rudzka. I miejsce wyśpiewał uczeń Łukasz Okła 
z Technikum Leśnego w Zagnańsku. II miejsce zajęła 
Barbara Leksy, a III Magdalena Szymura – obie uczennice 
z Technikum Leśnego w Brynku. Laureaci raz jeszcze 
zaprezentowali się podczas gali finałowej. Na zakończenie 
spotkania przed publicznością wystąpiły uczennice I LO 
im. Stefanii Sempołowskiej w Tarnowskich Górach – Oliwia 
Osada i Marta Ciba.   

Honorowy Patronat nad festiwalem objęli: radna Sejmiku 
Województwa Śląskiego Barbara Dziuk, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Brynek Andrzej Stoces, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Katowice Tadeusz Norman.  

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wsparli 
przedsięwzięcie. Zapowiadają, że mają kolejne pomysły na 
formę festiwalu, nie wykluczają zmian i już dziś zapraszają 
na kolejna edycję.  
 
Zdjęcia z przeglądu są udostępnione na naszej stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl 
 

 
DOŻYNKI GMINNE 

Zapraszamy na  
Dożynki Gminne,  
które odbędą się   

w dniach 7-8 września. 

Tym razem święto plonów odbędzie się  
w Świniowicach i będzie połączone  

z jubileuszem  
125-lecia miejscowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej. 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

W kategorii klas IV-VI na I miejscu znalazła się Karolina 
Popielarz – uczennica SP w Wojsce, II miejsce zajęła 
Daria Bal  - reprezentantka SP w Tworogu, natomiast III 
miejsce ex-aequo zajęły: Anna Jaruszowic – uczennica SP 
w Potępie oraz Paulina Szkolik – z SP w Wojsce.  

Na zakończenie konkursu każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkę. Dyrektor SP w Boruszowicach –  Danuta 
Wiśniowska wyraziła swoje zadowolenie z powodu 
zwiększającej się ilości uczestników konkursu i życzyła 
wszystkim, aby nie zapomnieli o swoich korzeniach – 
swojej Małej Ojczyźnie, najbliższej sercu.  

Wśród gości oficjalnych pojawił się Wójt gminy Tworóg – 
Eugeniusz Gwóźdź i dyrektor ZOPO – Joanna Azizi oraz 
nauczyciele wszystkich szkół biorących udział w konkursie. 
 

W PIOSENCE SIŁA 

Piosenka może  być manifestacją własnych poglądów, 
formą ekspresji, uzewnętrznienia emocji, ale też 
treningiem charakteru. W końcu wyjście na scenę  
i zaśpiewanie przed publicznością wymaga zmierzenia 
się z tremą. Uczniowie szkół leśnych z terenu całego 
kraju mieli okazję sprawdzić siebie podczas  
II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Wiosennej 
„Baszty 2013”. Tegoroczna edycja przyniosła 
publiczności wiele emocji i artystycznych przeżyć,  
a organizatorom kolejną porcję doświadczenia.  

Brynkowski festiwal odbył się 6 i 7 czerwca. Przygotowali 
go pedagog szkolny w Zespole Szkół Leśnych w Brynku – 
Roma Rudzka oraz wychowawca – Antonii Zięba. – Każda 
tego typu impreza przynosi coś nowego. Cieszymy się, że 
w tym roku w przeciwieństwie do poprzedniej edycji, wśród 
solistów znaleźli się również chłopcy, a na widowni osoby  
z zewnątrz – mówi Roma Rudzka.  

Założeniem festiwalu jest upowszechnianie wśród 
młodzieży piosenki wiosennej i ekologicznej. – To pewna 
trudność dla młodych ludzi. Muszą „pogrzebać”  
w przeszłości, poszukać odpowiedniego dla siebie 
repertuaru. Poznać piosenki sprzed lat, a potem zaśpiewać 
przed publicznością, co wymaga odwagi. Przyznajemy, że 
uczestnicy zaskoczyli nas. Pozytywnie oczywiście – mówi 
pani pedagog. Organizatorka przyznaje, że zauważyła, że 
młodzież mniej śpiewa. Przegląd ma to zmienić, bo jak 
powiedział Stanisław Soyka, kiedy się gra i śpiewa, 
człowiek przebywa w osobnej rzeczywistości, w której 
intelekt nie ma nic do roboty. Często zapominamy, że w tak 
prosty sposób można sobie najzwyczajniej w świecie 
poprawić humor lub wyrzucić nagromadzone emocje 

Jury, które ty razem było zewnętrzne, oceniało na 
indywidualnej karcie ocen, co pozwoliło przekazać 
każdemu wskazówki do dalszego rozwoju. Festiwal odkrył 
też ukryte dotąd talenty. Jedna z solistek zdobyła serca 
jury do tego stopnia, że spontanicznie postanowiono 
przyznać jej Grand Prix. Nagrodę zdobyła Urszula 
Łupieżowiec z Technikum Leśnego w Brynku za 
wykonanie „Pieśni beskidzkich”.  
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
DLACZEGO NALEŻYMY DO 
MZKP? 

Czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszą gminę 
bez wygodnego rozkładu jazdy? Znajomych numerów 
129 i 143? Większość z nas uznaje kursujące autobusy 
za oczywistość. Wyobraźmy sobie jednak sytuację, że 
gmina rezygnuje z członkostwa w Międzygminnym 
Związku Komunikacji Pasażerskiej. Co robimy? 
Prawdopodobnie wszyscy zareagowalibyśmy 
oburzeniem. Bez obaw! Nic podobnego się nie stanie. 
Władze zdają sobie sprawę z zapotrzebowania na 
komunikację publiczną. Warto jednak przypomnieć,  
że członkostwo w MZKP kosztuje. Kto i ile za to płaci? 

Aktualnie do MZKP należy dziewięć gmin: Krupski Młyn, 
Miasteczko Śląskie, Mierzęcice, Ożarowice, Świerklaniec, 
Tarnowskie Góry, Tworóg, Wielowieś i Zbrosławice. Na ich 
terenie MZKP w pełni organizuje komunikację autobusową, 
a oprócz tego w ramach zawartych umów  
z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym GOP 
obsługuje tereny miast i gmin: Katowice, Siemianowice, 
Bytom, Radzionków, Zabrze, Gliwice, Będzin, Bobrowniki, 
Wojkowice, Psary, Pyskowice.  

W 2012 r. wpłata naszej gminy na rzecz Związku wynosiła 
1 mln 104 tys. 314 zł. Skąd gmina bierze potrzebne 
pieniądze? Wszyscy „składamy się” na przyjemność 
podróżowania autobusami płacąc podatki. Oczywiście 
kwotę można by przeznaczyć na inny cel. W ciągu jednej 
kadencji nazbierałoby się grubo ponad 5 mln.  Ale czy 
mieszkańcy byliby z tego powodu zadowoleni? Wójt gminy 
Tworóg i członek zarządu MZKP, Eugeniusz Gwóźdź 
przekonuje, że przynależność do MZKP to dobra decyzja, 
tym bardziej, że w ostatnim czasie pojawiło się wiele 
powodów do zadowolenia. 30 kwietnia, po niemal dwóch 
latach budowy, otwarto nowy dworzec autobusowy  
w Tarnowskich Górach. Dotychczasowy był żywą pamiątką 
po czasach PRL-u, niestety niezbyt chlubną. Wybudowano 
go w 1977 r. Po ponad 30 latach wiernej służby został 
okrzyknięty jednym z dwóch najbrzydszych miejsc  
w Tarnowskich Górach.  

Dziś wszyscy mieszkańcy powiatu tarnogórskiego (również 
tworożanie) mogą się pochwalić nowoczesnym, 
bezpiecznym i schludnym dworcem. Jest wyposażony 
w zadaszoną poczekalnię z kasami, punktem 
informacyjnym, toaletami, a w przyszłości również 
punktami gastronomicznymi. Nad bezpieczeństwem 
pasażerów czuwają 34 kamery. Pasażerowie mają do 
dyspozycji 6 stanowisk, Autobusy ze znajomym numerem 
129 odjeżdżają z pierwszego stanowiska. – Transport jest 
systematycznie poprawiany. Rośnie jakość usług i komfort 
podróżowania. Ale nic za darmo. Inwestycję udało się 
zrealizować przy udziale środków zewnętrznych 
i zaangażowaniu wielu osób – przyznaje Eugeniusz 
Gwóźdź.  

Związek jest też właścicielem PKM Międzygminnej Spółki 
z o.o. w Świerklańcu obsługującej m.in. linię 129. W 2009 
roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Międzygminna Sp. z o.o. złożyło wniosek  
o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zakupu 
nowych autobusów. Zakupiono 43 nowoczesne autobusy 
miejskie. Wszystkie są niskopodłogowe, co znacznie 
ułatwia wsiadanie osobom starszym, niepełnosprawnym, 
a także osobom z wózkiem dziecięcym. Autobusy marki 
MAN Lion΄s City spełniają obowiązujące najwyższe 
europejskie normy EURO EEV dotyczące czystości spalin. 
Wszystkie autobusy przystosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych oznaczone są piktogramami, posiadają 
tzw. „gorący przycisk” dla osób niewidomych 
i niedowidzących. Informacje dla tych pasażerów 
przekazywane są w formie komunikatów głosowych 
wewnątrz autobusu oraz poprzez głośnik zewnętrzny dla 
osób oczekujących na przystanku. Pierwsze autobusy 
zostały dostarczone w grudniu 2010 roku, ostatnie 
przekroczyły bramę przedsiębiorstwa w październiku 2012 
roku. 

 

Foto. Stanowisko pierwsze. Z tego miejsca odjeżdżają autobusy w stronę 
Krupskiego Młyna. Ozdabiają je m.in. zdęcia zabytków z naszej gminy. 
Ciekawostka – w ciągu roku przez dworzec przewija się ponad 10 mln 

osób, to więcej niż obsługuje port lotniczy w Pyrzowicach. 

 Foto. Członkowie zarządu MZKP – m.in. wójt naszej gminy  
– Eugeniusz Gwóźdź. 
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FUNKCJONOWANIE 
KOMUNIKACJI W LIPCU  
I SIERPNIU (WAKACJE) 

Od dnia 1.07.2013r. do 31.08.2013r. autobusy linii nr 64, 
85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg 
rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze bez nauki 
szkolnej. Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie 
autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743 i 791 oraz 739 
(tylko rozkład obowiązujący w dni robocze szkolne).  
W związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby 
podróżnych dojeżdżających w czasie wakacji nad Zalew 
Chechło, zlecono obsługę linii nr 87 autobusami 
przegubowymi z wyjątkiem wczesnorannych kursów wozu 
drugiego w dni wolne od pracy od godziny 4:14 do godziny 
5:26, które obsługiwane będą tak jak dotychczas taborem 
średniopojemnym.  

OBIECANKI CACANKI? 

Gdyby zrobić ranking najbrzydszych i najbardziej 
dziurawych dróg w okolicy, nikt chyba nie miałby 
wątpliwości, która zasługuje na to niechlubne miano. 
Droga prowadząca do Mikołeski od wielu lat czeka na 
gruntowny remont i nadal nie wiadomo czy  
w ogóle się doczeka. Na szczęście mieszkańcy wsi 
mimo niepowodzeń i obojętności powiatu na ich 
starania, nie poddają się, w końcu to jedyna droga 
prowadząca do ich domów.  

14 czerwca w Starostwie Powiatowym z inicjatywy sołtys 
Mikołeski, Gabrieli Szram i przy pomocy radnego 
powiatowego  Adama Chmiela oraz wsparciu wójta gminy, 
Eugeniusza Gwoździa odbyło się spotkanie w tej sprawie. 
Wzięło w nim udział ok. 30 osób, w tym najbardziej 
zainteresowani, czyli mieszkańcy Mikołeski. Pani starosta 
obiecała wtedy, że do końca czerwca dziury w nawierzchni 
zostaną załatane frezem, a w przyszłym roku będzie 
zabiegać o środki na wykonanie dokumentacji. Mieszkańcy 
jednak sceptycznie odnoszą się do obietnic.  Podobne 
zapewnienia usłyszeli wiele lat temu. Zgodnie z tym, co 
wtedy obiecano, w tym roku gruntowny remont drogi 
powinien się zakończyć. A tymczasem nawet się nie 
rozpoczął. 

 

 

W międzyczasie powstały za to dwie asfaltowe drogi 
w środku wsi. Wykonano je środków powodziowych gminy 
Tworóg. Jest też wyremontowana świetlica, powstało wiele 
nowych domówZ Mikołeska rośnie i rozwija się, brakuje 
tylko przyzwoitego dojazdu.   

– Nie zależy nam na wielkiej inwestycji – zapewnia 
Gabriela Szram. – Chcemy tylko przyzwoitej drogi 
zbudowanej zgodnie ze sztuką budowlaną 
i obowiązującymi przepisami – mówi. Na razie jednak 
mieszkańcy muszą się zadowolić tymczasowym 
rozwiązaniem. Droga została podreperowana frezem. Na 
jak długo to pomoże? – Prawdopodobnie będzie to 
rozwiązanie na jeden sezon. Po kolejnej zimie problem 
wróci – obawia się pani sołtys. Czy w końcu zmęczeni 
tematem mikołeszczanie doczekają się nowej drogi? Czy 
starosta, Lucyna Ekkert rozważy co i kiedy można zrobić 
z drogą? Czy dotrzyma słowa? Mieszkańcy obawiają się, 
że to kolejne obiecanki-cacanki przed zbliżającymi się 
wyborami.  

WYCIECZKA DO STOLICY 

Uczniowie klasy szóstej Szkoły Podstawowej 
w Wojsce w nagrodę za wyśmienite wyniki, jakie 
uzyskali  na Egzaminie Szóstoklasisty, wyruszyli 
w dniach 25 i 26 czerwca na wycieczkę do stolicy 
Polski – Warszawy.  

W ciągu tych dwóch niezwykle intensywnych dni zwiedzili 
Zamek Królewski z Kolumną Zygmunta, Stare Miasto z 
Syrenką, Kościół Św. Anny, Pałac Prezydencki, Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów, Plac Piłsudskiego z Grobem 
Nieznanego Żołnierza, Łazienki Królewskie z Pałacem na 
wodzie. Widzieli również Stadion Narodowy oraz spędzili 
4 godziny w Centrum Nauki Kopernik. To tam dowiedzieli 
się, co czuje człowiek w trakcie trzęsienia ziemi. Leżeli 
również na łóżku Fakira i zobaczyli pierwsze na świecie 
przedstawienie teatralne, gdzie w rolę aktorów wcieliły się 
roboty.  

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Najbardziej jednak wspominać będą zabawy w fontannie, 
pawie i wiewiórki w Łazienkach oraz spotkanie aktora 
grającego w telewizyjnym serialu „M jak Miłość” 
w autobusie (nie mogliśmy uwierzyć) linii 180. 
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ABSOLWENCI NA START 

Przyszłość należy do nich i zależy od nich – młodych 
ludzi, którzy w czerwcu ukończyli gimnazjum i musieli 
zmierzyć się z pierwszym ważnym wyzwaniem – 
wyborem szkoły średniej. Absolwenci, którzy uzyskali 
najwyższe średnie ocen, czyli co najmniej 4,75, zostali 
zaproszeni na coroczne spotkanie z przedstawicielami 
samorządu w Urzędzie Gminy w Tworogu.  

Spotkanie prowadził z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. Wśród 
gości obecna była przedstawicielka kuratorium oświaty, 
dyrektorka Gimnazjum w Brynku, wychowawczyni  
z gimnazjum w Wielowsi, dyrektorka ZOPO oraz jej 
asystentka. – To ważny dla was moment, pamiętajcie, 
żeby podejmując życiowe decyzje zaglądać w głąb 
samego siebie. Nie wybierajcie szkoły z powodu kolegi czy 
koleżanki. Zapytajcie uczciwie siebie, co chcecie  w życiu 
robić. Cokolwiek wybierzecie nie zapominajcie o waszych 
korzeniach, pochodzeniu, tradycji – zachęcał Klaudiusz 
Wieder. Młodzież otrzymała tego dnia wiele rad, 
wskazówek ale przede wszystkim gratulacji za imponujące 
wyniki w nauce.    

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ZAWODNICY NIE DO POKONANIA 

Stało się już regułą, że piszemy o sukcesach brydżystów 
z Tworoga. W tym miesiącu również mamy informację 
o sukcesie. Reprezentacja Szkoły Podstawowej 
w Tworogu pod okiem państwa Kaleta, którzy 
przygotowują zawodników, zdobyła I miejsce 
w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym 
(klasyfikacja szkół podstawowych). Z kolei w klasyfikacji 
szkół gimnazjalnych nasi reprezentanci zajęli III miejsce 
oraz brązowy medal w parach.  

Mistrzostwa zorganizował Warszawski Związek Brydża 
Sportowego. Zawody odbyły się w maju, ale dopiero 
w czerwcu do szkoły dotarł dyplom, który oficjalnie 
potwierdza godne pozazdroszczenia umiejętności uczniów. 
Kadrę szkoły podstawowej stanowili: Dominik Całus, 
Martin Kaleta, Maciej Sikora, Piotr Lesiczka, Michał 
Tomalka. Ta sama grupa, do której dołączył jeszcze 
Benjamin Jaruszowic, 15 czerwca wywalczyła I miejsce na 
Mistrzostwach Śląska Szkół w Brydżu Sportowym.    

Sportowcy będą doskonalić taktykę na obozie sportowym
w Pokrzywnej, na który wybierają się na początku wakacji. 

EUROPEJSKI WIECZÓR 
FILMOWY 

21 czerwca w Szkole Podstawowej w Wojsce odbył się 
kolejny Europejski Wieczór Filmowy. Atmosfera panowała 
jak zwykle gorąca, podobnie jak na zewnątrz, gdyż w tym 
dniu odnotowaliśmy +33 stopnie. Uczniowie zobaczyli dwa 
filmy fabularne w języku niemieckim i polskim zajadając się 
przepyszną pizzą. 

POZYTYWNIE UZALEŻNIENI 

„Uzależnieni od sportu” – pod takim hasłem 
22 czerwca odbył się festyn rodzinny zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach. W organizację imprezy włączyli się: 
Rada Rodziców, sołtys, Rada Sołecka Boruszowic 
i Hanuska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg. Ogólna liczba uczniów klas III Gimnazjum w Brynku w roku 

szkolnym 2012/2013 wynosi 67 uczniów, z czego najlepsi 
absolwenci stanowią 20,9 procent ogółu uczniów klas III. 
Najlepszy wynik w Gimnazjum w Brynku osiągnęli: Izabela 
Kmiołek z Tworoga, Anna Barszcz z Połomi, Mateusz 
Krain z Tworoga, Izabela Zientek z Boruszowic, Weronika 
Swoboda z Tworoga, Dominika Kupka z Połomi, Katarzyna 
Sowińska z Tworoga, Anna Ziaja z Wojski, Agnieszka 
Skubela z Wojski, Dominika Pyka z Boruszowic, Klaudia 
Kwiecień z Hanuska, Angelika Pytel z Tworoga, Natalia 
Kwiecień z Tworoga, Aleksander Kujawiński z Potępy. 
Wśród gimnazjalistów uczęszczających do Gimnazjum  
w Wielowsi na wyróżnienie zasłużyli: Justyna John, 
Dominika Gomola, Tomasz Korcz, Marta Plasa i Patryk 
Samol (wszyscy ze Świniowic).  

 

Foto. Obowiązkowym punktem spotkania było pamiątkowe zdjęcie oraz 
zwiedzanie Urzędu Gminy. Młodzież zobaczyła m.in. salę ślubów i 

gabinet wójta gminy. 
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Stowarzyszenie pozyskało środki na zakup nagród  
i zaprosiło do współpracy wolontariuszy, którzy prowadzili 
rodzinne konkurencje drużynowe i zorganizowali kącik 
zabaw dla najmłodszych sportowców. Uczestnicy festynu 
brali udział nie tylko w sztafetach, ale również w turnieju 
siatkówki i w rodzinnym konkursie szachowym. Ponadto 
odbył się mecz piłki nożnej, w którym rywalizowały ze sobą  
drużyny ze Szkół Podstawowych w Boruszowicach, Wojski 
i Tworoga.  

Zgodnie z zasadą fair-play gospodarze pozwolili gościom 
wygrać i zajęli zaszczytne trzecie miejsce, Wojska drugie, 
Tworóg pierwsze. Atrakcją festynu były „wystrzałowe 
pokazy” przygotowane przez nauczycieli z Zespołu Szkół 
Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących  
w Tarnowskich Górach, którzy na zaproszenie 
Stowarzyszenia prezentowali ciekawe doświadczenia 
chemiczne. „Echom” i „achom” nie było końca. Mierzyli 
ciśnienie tętnicze, określali wskaźnik BMI a nawet robili 
brokatowe tatuaże. Nie zabrakło popisów artystycznych. 
Mogliśmy podziwiać występ uczniów klas I-III, którzy 
wykonali taniec z kolorowymi parasolkami. Wysłuchaliśmy 
koncertu orkiestry OSP Boruszowice-Hanusek i recitalu 
piosenki żydowskiej Szymona Nitki, który wystąpił razem  
z uczennicami SP w Boruszowicach. Zmęczeni sportowymi 
potyczkami uczestnicy festynu mogli odpocząć podziwiając 
wystawę prac dzieci  i wystawę lalek w strojach 
regionalnych. Organizatorzy zadbali również o ciało 
serwując m.in. domowe wypieki, napoje, lody i kiełbaski  
z grilla. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

nauczycielom „Chemika” za przyjazd i podzielenie się 
swoją wiedzą, prezesowi oraz członkom klubu sportowego 
„Olimpia” Boruszowice za udostępnienie i przygotowanie 
boiska oraz prowadzenie rozgrywek. 

PIKNIK RODZINNY 

W styczniu obchodzimy Dzień Babci i Dziadka, w maju 
Dzień Mamy, czerwiec rozpoczynamy Dniem Dziecka, 
a rodzinne świętowanie kończymy  z początkiem lata 
Dniem Ojca. Z tej okazji na terenie SP w Tworogu 
odbył się Sportowy Piknik Rodzinny, zorganizowany 
przez Radę Rodziców. 

Piknik sportowo-rekreacyjny odbył się 22 czerwca na 
boisku Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich 
w Tworogu. Inicjatorem i organizatorem była Rada 
Rodziców. Celem było umożliwienie rodzinom wspólnego 
spędzenia wolnego czasu w sposób pożyteczny, miły 
i aktywny oraz rozwijanie poczucia wspólnoty rodzinnej. 
W programie znalazły się konkursy i zabawy  sportowe, 
w których wzięły udział nie tylko dzieci, ale także ich 
rodzice. Na zwycięzców czekały nagrody w postaci piłek, 
skakanek i słodyczy ufundowanych przez firmy: Boblex 
i Drewtar z Tworoga. 

Na boisku „Orlik” odbyły się mecze koszykówki. 
Do wspólnej rywalizacji zaproszono chłopców i ich 
Tatusiów oraz dziewczynki kontra Mamy. Można było 
także zagrać mecz piłki nożnej. Niejeden Tato przypomniał 
sobie stare dobre czasy, kiedy sam grał w piłkę. Wspólna 
rywalizacja sprawiła zarówno dzieciom, jak i rodzicom 
wiele radości. 

Gościem specjalnym rodzinnego pikniku był Filip Szeląg –
uczeń gimnazjum, Mistrz Polski w strzelaniu z łuku. Filip 
zaraził się tą pasją będąc uczniem tworoskiej 
podstawówki. Przybył na piknik w towarzystwie mamy 
i taty, który jest instruktorem łucznictwa. Zainteresowani 
mogli spróbować swoich sił w tym ciekawym sporcie. Być 
może od września w SP w Tworogu będzie można 
doskonalić swoje umiejętności na zajęciach z łucznictwa 
pod okiem wykwalifikowanego instruktora – Taty Filipa. Na 
zakończenie, jak na prawdziwy piknik przystało, można 
było zjeść grillowaną kiełbaskę. Rodzinne piknikowanie 
zakończyło się o godz. 12.00. 

Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
dziękuje członkom organizacji za zaangażowanie i czynny 
udział w imprezie,  



15 

 

 

KOMISARIAT POLICJI  
W TWOROGU 

Przypominamy kontakty do dzielnicowych Komisariatu 
Policji w Tworogu, którzy czuwają nad naszym 
bezpieczeństwem. 

Adres siedziby: 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16,  
tel. 323935208, 323841041,  
tworog@tarnowskie-gory.ka.policja.gov.pl 

Komendant  Komisariatu Policji w Tworogu 
asp.szt. Adam Wylon 
telefon: 032-39-35-208 lub 308 

Dzielnica nr 41  
Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Musik tel. 032-39-35-208, 
032-284-84-45, tel. komórkowy : 509-854-564. 
Obsługiwany rejon: Krupski Młyn, Osiedle Ziętek, Potępa, 
Żyłka, Odmuchów, 

Dzielnica nr 42  
Dzielnicowy asp. szt. Jarosław Matuszek tel. 032-39-35-
308, tel. komórkowy: 0607-931-662. 
Obsługiwany rejon: Wojska, Połomia, Świniowice, 
Boruszowice, Hanusek, Brynek. 

Dzielnica nr 43  
Dzielnicowy asp. szt. Adam Ćwieląg, tel. 032-39-35-308, 
tel. komórkowy: 0607-931-663. 
Obsługiwany rejon: Tworóg, Koty, Nowa Wieś Tworowska, 
Mikołeska. 

R          E          K          L          A          M         A 
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RESTAURACJA ZAMKOWA  

W TWOROGU 

CZYNNA OD WTORKU DO PIĄTKU  
W GODZ. 16.00 – 21.00  

SOBOTA – NIEDZIELA OD 13.00 – 21.00 

 

POLECAMY: 

PYSZNE, TANIE OBIADY DOMOWE, 

PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE, 

DANIA NA WYNOS, 

CATERING, 

DESERY LODOWE 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 

BRZEŹNICA ZAPRASZA! 

Rady sołeckie oraz sołtysi Tworoga, Boruszowic, 
Hanuska, Brynka,  Nowej Wsi Tworoskiej i Wojski
zapraszają dzieci i młodzież szkolną do 18-tego roku 
życia na basen w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Brzeźnica”. 

Wejściówka na teren ośrodka jest bezpłatna dla młodych 
mieszkańców wymienionych sołectw po okazaniu 
legitymacji szkolnej.  

W tym roku na „Brzeźnicy” będzie testowana nowa 
inwestycja – filtry żwirowo-piaskowe, które mają zapewnić 
czystą oraz cieplejszą wodę. Po raz pierwszy będą 
również stosowane koagulanty mające utrzymać 
odpowiednią jakość (czystość) wody. Ponadto wodą 
będzie chlorowana, a przed otwarciem basenu została 
przebadana na koszt ZUK-u.  Zachęcamy do odwiedzania 
Ośrodka Wypoczynkowego i życzymy słonecznych 
wakacji.  

„AKTYWNY SAMORZĄD” – 
NABÓR WNIOSKÓW  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich 
Górach informuje, że trwa nabór wniosków w ramach 
programu „Aktywny samorząd” w 2013 r.  

Pilotażowy program jest ważnym krokiem w kierunku 
wydajniejszej polityki społecznej wobec osób 
niepełnosprawnych. Celem akcji jest zmniejszenie barier 
ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Termin przyjmowania wniosków: 
– moduł I: wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym do 
30 września, 
– moduł II: wnioski dotyczące semestru zimowego będą 
przyjmowane od 1 sierpnia do 30 września. 

Moduł I  

Obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację 
społeczną i zawodową (m.in. pomoc w zakupie i montażu 
oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc 
w uzyskaniu prawa jazdy, likwidacja barier w poruszaniu 
się, pomoc w  zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie 
elektrycznym lub utrzymaniu sprawności technicznej 
posiadanego wózka). 

Moduł II  

Dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie 
wyższym.  

Szczegółowych informacji udziela Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
(ul. Sienkiewicza 16, pokój nr 3 lub pod numerem 
telefonu (32) 381 84 79).  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

UWAGA! 

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Tworóg wygrało 
konsorcjum firm: Remondis Tarnowskie Góry Spółka 
z o. o. – lider Zakład Usług Komunalnych Tworóg Spółka 
z o. o. ul. Zamkowa 16, 42 – 690 Tworóg. Konsorcjum 
informuje mieszkańców, że będą sukcesywnie dostarczane 
kubły na nieczystości i worki na odpady selektywne dla 
mieszkańców, którzy w terminie złożyli deklaracje. Jeżeli 
ktoś nie ma kubła, może zgłosić się w tej sprawie do ZUK. 
Na stronie Urzędu Gminy oraz na tablicach 
ogłoszeniowych dostępne są harmonogramy wywozów dla 
poszczególnych miejscowości. Mieszkańcy mają 
obowiązek wystawić kubeł przed posesją w dniu 
wywozu. Punkt zbiórki odpadów stacjonarnych 
(np. lodówka, tapczan, tv) znajduje się w bazie ZUK (czyny 
pn-pt: 7.00 – 18.00, sb: 7.00-15.00). 

 

 

SYSTEM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE TWORÓG (obowiązujący od 1 lipca 2013r.) 

POJEMNIK LUB WOREK ŻÓŁTY  
– tworzywa sztuczne, metale i opakowania 

wielomateriałowe 

POJEMNIK LUB WOREK ZIELONY  
- szkło 

POJEMNIK LUB WOREK  NIEBIESKI  
– materiały papierowe 

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 

• puste, odkręcone i zgniatane butelki po 
napojach (np. Typu PET), 

• puste butelki plastikowe  
po kosmetykach i środkach czystości, 

• plastikowe opakowania po żywności (np. 
po jogurtach, kefirach, serkach itp.), 

• plastikowe zakrętki, 
• folia i torebki z tworzyw sztucznych, 
• odpady wielomateriałowe  

(np. kartony po mleku, sokach itp.). 

• butelki i słoiki szklane  
po napojach i żywności, 

• butelki po napojach alkoholowych, 
• szklane opakowania  

po kosmetykach, 
 

• gazety, książki, katalogi, zeszyty, 
• papierowe torby i worki, 
• papier szkolny i biurowy, 
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich 

opakowania, 
• tektura falista. 

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

• butelki po olejach spożywczych  
i samochodowych, 

• opakowań po olejach spożywczych czy 
silnikowych, smarach itp., 

• styropianu, 
• tworzywa sztuczne pochodzenia 

medycznego, 
• gumy, 
• butelek z jakąkolwiek zawartością, 
• opakowań po środkach chwasto czy 

owadobójczych, 
• sprzętu AGD. 

 

• porcelany, ceramiki  
i doniczek, 

• żarówek, lamp neonowych, 
fluoroscencyjnych i rtęci, reflektorów, 
izolatorów, 

• szkła stołowego, szkła okularowego, szkła 
żaroodpornego, 

• ekranów i lamp telewizyjnych, 
• luster, szyb samochodowych, 
• szklanych opakowań po lekach. 

 

• kartonów i tektury pokrytych folią 
aluminiową (np. opakowania typu 
tetrapak po mleku, napojach itp.), 

• tłustego i zabrudzonego papieru (np. po 
maśle, margarynie itp.), 

• kalek: papieru  termicznego i faksowego, 
• tapet, 
• odpadów higienicznych  

(np. waciki, podpaski, pieluchy itp.), 
• opakowań po cemencie i innych 

zaprawach budowlanych. 
 

 

POJEMNIK LUB WOREK CZERWONY  
- metal 

POJEMNIK LUB WOREK  BRĄZOWY  
– odpady biodegradowalne 

Worek z nadrukiem – odpady zmieszane 

WRZUCAMY WRZUCAMY WRZUCAMY 

• puszki po napojach,  
konserwach itp., 

• drobny złom metali kolorowych  
(np. zabawki, narzędzie itp.). 

• roślinne odpady kuchenne (np. resztki 
owoców i warzyw, obierki z ziemniaków), 

• fusy po kawie i herbacie (razem z filtrami 
papierowymi), 

• skorupki jajek i łupiny orzechów, 
• odpady ogrodowe (np. trawa, liście, kwiaty i 

pozostałości roślin, owoce), 
• ziemia do kwiatów, rozdrobnione gałęzie. 

• odpady higieniczne  
(np. pampersy), 

• ceramika (np. fajans, porcelana, naczynia 
żaroodporne, doniczki, talerze), 

• artykuły piśmienne, 
• tekstylia. 

NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY NIE WRZUCAMY 

• puszek po farbach, 
• baterii, 
• opakowania  

po aerozolach, lekach, 
• sprzętu AGD. 

 

 

• zwierzęce odpady kuchenne (np. odpadki z 
mięsa, ryb, kości), 

• zepsuta żywność, resztki jedzenia w płynie, 
• torebki z herbat – piramidka, 
• odchody zwierzęce, 
• rośliny porażone chorobami grzybowymi, 

bakteryjnymi, wirusowymi. 
 

• odpady wskazane  
do obowiązkowej segregacji, 

• odpady niebezpieczne, 
• przeterminowane leki, 
• odpady z remontów. 
 

R          E          K          L          A          M          A 


