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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
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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 

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 

„LEPSZY RYDZ NIŻ NIC” 
W tym miesiącu z pewnością zarazimy 
Was grzybobraniem. W nagrodę czekają 
przepisy mieszkańców gminy na 
przepyszne grzybowe smakołyki! 

Str. 11 

KONKURS! DO WYGRANIA 
WEJŚCIÓWKI NA 
MISTRZOSTWA ŚWIATA! 

Czekają dwa karnety na Mistrzostwa Świata 
w Podnoszeniu Ciężarów, które odbędą się 
niedługo we Wrocławiu. O tym kto to organizuje
i jak zdobyć nagrodę, przeczytaj na str. 13. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W październikowym numerze miesięcznika „TWG Kurier”
dużo miejsca poświęcamy śląskiej kulturze. 

W dziale „Sesja” piszemy o „ślonskiej godce” oraz
o  „tabulce”, którą otrzymał wójt gminy podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy. Dzięki niej w urzędzie załatwimy sprawy
w naszym dialekcie. Z kolei w „Hobbyście” przeczytacie 
o „Leśnej Rajzie” oraz boruszowickich kapliczkach 
i krzyżach, które przypominają o ważnych dla 
miejscowości wydarzeniach. 

Choć nieubłaganie zbliża się jesień, my tęskniąc za 
ostatnimi promieniami słońca wspominamy gminne 
dożynki i towarzyszący świętowaniu wypiek chleba ze 
słomianki. O święcie plonów i smacznym chlebie 
przeczytacie w dziale „Kulturalnie”.  

W numerze znajdziecie również przepisy mieszkańców 
gminy na grzybowe pyszności i zapowiedzi zbliżających 
się wydarzeń m.in. dnia św. Marcina w Wojsce.    

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
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KURIER TABLICA 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  
W TWOROGU APELUJE! 

12 października na terenie sołectw Tworóg, Brynek, 
Nowa Wieś odbyła się jesienna zbiórka złomu, 
zorganizowana przez członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tworogu. 

Po raz kolejny strażacy zbierali złom, z którego środki chcą 
przeznaczyć na zakup nowego samochodu. Aktualnie w 
ich posiadaniu jest średni samochód gaśniczy marki 
Mercedes, pozyskany nieodpłatnie z Zawodowej Straży 
Pożarnej w Hamburgu, samochód wyprodukowano w 1979 
roku.  

W związku z tym, iż samochód jest intensywnie 
eksploatowany (jednostka odnotowuje około 100 
interwencji rocznie) jego utrzymanie z roku na rok staje się 
coraz droższe. Ponadto obowiązki narzucane na 
Ochotnicze Straże Pożarne przez Krajowy System 
Ratowniczo Gaśniczy zmuszają ochotników do nabywania 
coraz nowocześniejszego, a co za tym idzie droższego 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego.  

 

OSP Tworóg w roku 2014 ma możliwość pozyskać dotację 
na zakup takiego samochodu, koszt zakupu nowego 
samochodu to kwota około 600 000 zł. Strażakom brakuje 
jeszcze około 150 000 zł.  

Biorąc pod uwagę całość wartości inwestycji wydaje się, że 
jest to już niewiele, niestety taka kwota przekracza 
możliwości jednostki. Dlatego też ochotnicy z jednostki 
w Tworogu zwracają się do mieszkańców, lokalnych 
przedsiębiorców, instytucji, ludzi dobrej woli o szczególne 
wsparcie inicjatywy. Każda złotówka przekazana na nasze 
konto przybliży nas do osiągnięcia zamierzonego celu. 

Samochód służyć ma wszystkim mieszkańcom naszej 
gminy, podniesie efektywność oraz sprawność strażaków, 
którzy służą całej społeczności starając się zapewniać 
mieszkańcom maksymalne poczucie bezpieczeństwa 
i ochrony w sytuacjach zagrażających życiu, zdrowiu 
i mieniu. 

Nr konta: 

BS Tworóg  
67 8466 0002 0000 2697 2000 0001 

www.osp.tworog.one.pl 

R                       E                       K                       L                       A                       M                       A 
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KURIER SESJA 
TWORÓG – ŚLĄSKIE 
GALAPAGOS 

Przywiązani do tradycji, regionalnych zwyczajów  
i śląskiej mowy – tacy są mieszkańcy gminy Tworóg. 
Reprezentanci lokalnego społeczeństwa – władze 
gminy − dali temu tego wyraz przyłączając się do akcji 
„Godomy po ślonsku”. Przekazanie symbolicznej 
„tabulki” z hasłem akcji nastąpiło podczas ostatniej 
sesji Rady Gminy, która odbyła się 30 września.  

W uroczystej sesji wzięli udział działacze na rzecz 
upowszechniania i ochrony śląskiej kultury – poseł na sejm 
RP Marek Plura – jeden  z  najbardziej rozpoznawalnych 
polityków na Śląsku, znany również z działalności na rzecz 
osób niepełnosprawnych oraz Marek Nowak z Fundacji 
Silesia.  

Na czym polega przedsięwzięcie? Na umieszczaniu  
w instytucjach i punktach handlowych tabliczek i naklejek  
z hasłem „Godomy po ślonsku”. Znak ma informować, że 
w tym miejscu można załatwić swoje sprawunki posługując 
się dialektem. Organizatorami takiej formy promocji 
„godania”  jest Towarzystwo Kultywowania i Promowania 
Śląskiej Mowy „Pro Loquela Silesiana” oraz Fundacja 
„Silesia”.  

– Jesteśmy śląską gminą, o śląskich tradycjach, 
pielęgnującą historie regionu, nasze zwyczaje 
przekazywane z pokolenia na pokolenia i naszą mowę. 
Promowanie jej w miejscach publicznych jest potrzebne. 
To bezsprzeczny skarb regionu i dlatego tak ważna jest  
ochrona i promocja ojczystej mowy – mówił na sesji  
z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. –  To depozyt po przodkach, 
o który trzeba szczególnie dbać. Uchronimy go, edukując 
w tym zakresie nasze dzieci. Los śląskiej mowy leży  
w rękach „bajtli”, stąd duży nacisk na edukację regionalną 
w naszych szkołach. Musimy bronić się przed 
niebezpiecznym, europejskim trendem ujednolicenia. 
Przecież Europa jest różnorodna, a my Ślązacy jesteśmy 
tego przykładem – przekonywał. 

Momentem kulminacyjnym uroczystej sesji było 
przekazanie przez Marka Nowaka „tabulki” na ręce wójta, 
Eugeniusza Gwoździa. Radni podjęli też jednogłośnie 
uchwałę intencyjną w sprawie wspierania inicjatyw 
promujących śląską kulturę.  

– Ta uchwała to świadectwo przywiązania do śląskiej 
kultury i historii. Wasz wysiłek nie pójdzie na marne. To 
dobry znak i przykład dla innych gmin. W Tworogu 
wszyscy po śląsku żyją i godają. To miejsce, można 
powiedzieć, jest jak śląskie Galapagos – komentował 
starania gminy Marek Plura.   

Do tej pory rozdano 15 tys. nalepek z hasłem „Godomy po 
ślonsku” i 120 tabliczek. W akcji bierze udział niemal 30 
gmin. Od 30 września należy do nich Tworóg. Oznacza to, 
że w naszym Urzędzie Gminy można bez obaw 
porozumiewać się mową śląską. Tablice z hasłem pojawią 
się także przy wjazdach na teren gminy. Emblematy 
przygotował Fryderyk Zgodzaj, znawca lokalnej historii 
i Ślązak z krwi i kości. Sesja okazała się dobrą okazją do 
przypomnienia o dotychczasowych działaniach gminy na 
rzecz krzewienia śląskiej kultury. Wójt, Eugeniusz Gwóźdź 
przypomniał chociażby odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego Tragedię Górnośląską, czy 
zatwierdzenie gminnego herbu i flagi. 
Z kolei radna Danuta Elwart opowiedziała o działalności 
Spichlerza Górnego Śląska, w którym się udziela. 
Organizacja działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
kładąc nacisk m.in. na ochronę i promocję zasobów 
historyczno-kulturowych. Uzupełnieniem wydarzenia było 
uroczyste wciągnięcie flagi gminy na szczyt Urzędu Gminy 
przez Fryderyka Zgodzaja (zdj. powyżej). 

Foto. Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek, z-ca 
Przewodniczącej Henryk Chmiel z gośćmi. Po lewej Marek Plura,  

po prawej Marek Nowak.  

Foto. Tabliczki i naklejki z hasłem akcji. Napis widnieje na żółto-
niebieskim tle (barwy Śląska). 
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KURIER POD LUPĄ 
ZESPÓŁ MOŻE DUŻO! 

Boruszowice 

Do 1 września tego roku Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Boruszowicach i tamtejsze Gminne Przedszkole 
funkcjonowały jako dwie odrębne placówki. Wraz  
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2013/2014 zostały 
one połączone w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny. 
Uchwała w tej sprawie została podjęta jeszcze przed 
wakacjami.  

Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego została pani 
Danuta Wiśniowska, pełniąca dotychczas obowiązki 
dyrektora szkoły podstawowej w Boruszowicach. Była 
dyrektor przedszkola – pani Stefania Olczyk, pełniła tę 
funkcję przez 25 lat. Na spotkaniu z rodzicami otrzymała 
serdeczne podziękowania za trud i pracę włożoną  
w wychowanie i edukację kilku pokoleń młodych ludzi. 
Obecnie pani Stefania jest nauczycielem przedszkola. 
Boruszowicka placówka składa się z trzech oddziałów, do 
których uczęszcza łącznie 60 dzieci. Pierwsza grupa 
składa się z 16 maluchów w wieku od 2,5 do 3 lat. Do 
drugiego oddziału uczęszczają dzieci 5-letnie z drugiego 
półrocza oraz  czterolatki. Ta grupa liczy sobie 19 
przedszkolaków. Oddział trzeci składa się z 25 dzieci  
w wieku 5 i 6 lat.  

Pozytywne skutki połączenia tych dwóch placówek, 
możemy obserwować już dzisiaj. Zgadza się z tym z-ca 
wójta Klaudiusz Wieder – pomysłodawca połączenia. 
Jednym z korzystnych aspektów zmian, które zaszły jest 
fakt, iż część zajęć jest prowadzona przez nauczycieli 
uczących także w szkole podstawowej. Od września dzieci 
uczą się języka angielskiego i rytmiki. W przedszkolu są 
również prowadzone dodatkowo zajęcia plastyczne, co 
pomaga kształtować i rozwijać postawy twórcze 
wychowanków oraz zajęcia z dziedzictwa kulturowego  
w regionie,  które pozwalają na kształtowanie świadomości 
regionalnej już od najmłodszych lat. Wszystkie te zajęcia 
są bezpłatne. Oprócz tego dzieci będą miały możliwość  
uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka 
angielskiego, które będą prowadzone przez firmę 
zewnętrzną. Zajęcia te zostały dofinansowane przez organ 
prowadzący.  

Tak bogata oferta umożliwia wyrównanie szans 
edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia 
potrzeby środowiska. W wyniku połączenia dwóch 
placówek zaszły także zmiany w funkcjonowaniu Rady 
Rodziców. Wybrano jedną Radę Rodziców dla całego 
zespołu i jedna Radę Pedagogiczną, które wspólnie będą 
podejmować decyzje zarówno w sprawie szkoły, jak  
i przedszkola. Nowo powstała Rada Rodziców pozytywnie 
zaopiniowała program wychowawczy i profilaktyczny, który 
będzie obejmował dzieci od przedszkola do 6 klasy szkoły 
podstawowej. Priorytetem działania Zespołu jest 
zapewnienie pełnego bezpieczeństwa wszystkim dzieciom. 
Niebawem planowane jest rozpoczęcie prac związanych  
z renowacją budynku przedszkola wraz z obejściem.  
O szczegółach będziemy informowali na bieżąco. 

Wojska 

Spore doświadczenie w prowadzeniu zespołu szkolno-
przedszkolnego ma dyrekcja placówki w Wojsce. W takiej 
formie szkoła i przedszkole funkcjonują tam od 2006 r.
O plusach połączenia można mówić długo, jednak dyrektor 
placówki, Marcin Paździor podkreśla kilka głównych zalet.  

Szkoła i przedszkole stanowiąc nierozerwalną całość 
tworzą komfortową dla dzieci i nauczycieli przestrzeń do 
nauczania. Cały zespół jest pod opieką pedagoga, 
psychologa i logopedy. – Jesteśmy niewielką szkołą 
liczącą wraz z dziećmi przedszkolnymi 104 wychowanków. 
Jednak kameralność to naszym zdaniem ogromny plus. 
Przede wszystkim wszyscy bardzo dobrze się znamy. 
Panuje tu rodzinna atmosfera – mówi dyrektor. Dla 
nauczyciela to niezaprzeczalna pomoc. W niewielkiej 
palcówce dziecko nie jest anonimowe, nie ginie w tłumie, 
a tym samym nauczyciel ma większą szansę w porę 
dostrzec problemy dziecka lub skutecznie odkrywać 
i rozwijać jego talenty.  

Ułatwiona jest komunikacja pomiędzy nauczycielami 
przedszkolnymi i szkolnymi, a także przejście dzieci 
z przedszkola do szkoły. Przedszkolak zdąży poznać 
szkolne mury już w trakcie trwania nauki przedszkolnej, 
zna twarze nauczycieli, potrafi sobie wyobrazić pierwsze 
kroki w roli ucznia. Mówiąc krótko – ze względu na 
niewielkie gabaryty szkoły, problemy adaptacyjne są 
zdecydowanie mniejsze. Jak zaznacza dyrektor szkoła 
ciągle się rozwija uwzględniając potrzeby dzieci i rodziców. 
Przykładem jest chociażby otwarty w tym roku oddział 
integracyjny. Szkoła ma w tym zakresie niemałą praktykę, 
gdyż w placówce funkcjonowały już klasy integracyjne. 
Dziś placówka nadal otwarta jest na specjalne potrzeby 
swoich uczniów. Realizuje projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską: „Indywidualizacja procesu nauczania 
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”. 
Dodatkowe zajęcia organizowane w ramach projektu są 
skierowane do uczniów klas I-III ze zdiagnozowanymi 
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 
szczególnie uzdolnieni. – Jesteśmy nowoczesną placówką 
z bogatą ofertą edukacyjną, dostosowaną do potrzeb, jakie 
stawia przed najmłodszym pokoleniem otaczający nas 
świat.  W naszej szkole pracuje doskonała kadra 
nauczycielska, gruntownie wykształcona, 
z doświadczeniem zawodowym – zapewnia Marcin
Paździor.    
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KURIER HOBBYSTA 
PODRÓŻ NIEJEDNO IMIĘ 
MA2CZ. III PARAFIA  
W BORUSZOWICACH 

Jesienna aura póki co sprzyja zwiedzaniu i rodzinnym 
wypadom. Można pojechać w góry lub pójść do parku, 
czy na spacer po lesie, albo2 dalej podróżować  
z „TWG Kurierem”. W tym numerze zapraszamy do 
przyjrzenia się z bliska dziełom sztuki ludowej, które 
już od dawna zachwycają i nadają specyficzny klimat 
miejscowościom. Mowa o kapliczkach i krzyżach 
przydrożnych, będących częścią gminnego krajobrazu. 
Chcemy także przybliżyć czytelnikom historię 
boruszowickiej parafii, którą poznaliśmy dzięki panu 
Andrzejowi Eclerowi. 

Zwyczaj stawiania przydrożnych kapliczek i krzyży sięga 
początków chrześcijaństwa. Stawiane jako wyraz 
wdzięczności za otrzymane łaski, dawniej jako 
podziękowanie za uchronienie od nieszczęść losowych, 
zarazy czy pożaru. W Boruszowicach i Hanusku tego typu 
obiektów jest sporo. Niektóre z nich zasługują na 
szczególna uwagę. Naszą podróż rozpoczynamy od 
budynku dawnego kościoła, który znajduje się na ulicy 
Obrońców Pokoju. 

Kaplica kościelna 

Powstała w 1918 roku za zgodą dyrektora fabryki prochu  
i z inicjatywy miejscowej społeczności przy dużym 
zaangażowaniu proboszcza parafii rybeńskiej:  
ks. R. Stosieka. W budynku 116 przebudowano istniejącą 
salę taneczną na kaplicę zakładową pod wezwaniem Matki 
Boskiej Bolesnej. 22 grudnia 1919 r. okazał się ważnym 
dniem dla ówczesnych mieszkańców miejscowości. Wtedy 
to uzyskano prawo do przechowywania  
w kaplicy Przenajświętszego Sakramentu. Uroczystego 
poświecenia dokonał ks. proboszcz R. Stosiek. Kaplica 
stanowiła filię parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Rybnej-Strzybnicy. W ołtarzu głównym z gotycką, 
drewnianą nadbudową umieszczono obraz namalowany 
na płótnie o wymiarach 36x58 cm, przedstawiający  Matkę 
Boską stojącą samotnie pod krzyżem. Początkowo kaplica 
oraz posługa księży dojeżdżających z parafii rybeńskiej 
oraz Ojców Kamilianów z Tarnowskich Gór była 
wystarczająca dla miejscowych potrzeb. Nabożeństwa 
odbywały się tylko w niedziele i święta. W 1933 roku  
w kaplicy odbyły się pierwsze uroczyste prymicje ojca 
Pawła Kurka – franciszkanina. W okresie wojny w celu 
ratowania księży przed poborem do wojska, tworzono 
samodzielne placówki duszpasterskie, które obsadzano 
księżmi zagrożonymi wcieleniem do armii niemieckiej. 
Taką placówkę stworzono także w Boruszowicach. Po 
wojnie opiekę duszpasterską w kaplicy sprawowali kapłani  
z Rybnej. Z czasem powstała potrzeba stałej opieki  
duszpasterskiej, która wynikała ze wzrostu liczby 
mieszkańców tej miejscowości. Ostatecznie w 1962 roku 
została utworzona tzw. lokalia posiadająca stałego 
duszpasterza. Był nim ks. Edward Krusz, który na stałe 
zamieszkał w Boruszowicach. 

Przyczynił się on do znacznego rozwoju i ożywienia życia 
religijnego w parafii. Był bardzo dobrym organizatorem. 
Potrafił zgromadzić wiernych wokół kościoła. Z żelazną
konsekwencją realizował zaplanowane prace przy kościele  
i potrafił do nich zachęcić mieszkańców. Zwiększyła się 
liczba odprawianych nabożeństw. Ksiądz Krusz zmarł 25 
czerwca 1969 r. w wieku 47 lat. Jego następcą został ks. 
Bernard Sigmund.  Był to pierwszy kanoniczny  proboszcz 
parafii. Nowy zarządca kontynuował dzieło poprzednika. 
To za jego kadencji stała lokalia 
w Boruszowicach zmieniła się 12 kwietnia 1978 r.
w pełnowartościową parafię, liczącą 930 osób. Następcą 
księdza Sigmunda był ks. Klaudiusz Wiszkowski, który 
dalej troszczył się o rozwój materialny i duchowy parafii. 
Od 2000 r. parafię przejął ks. proboszcz Konrad Lempa, 
który swoją posługę w parafii sprawuje do dnia 
dzisiejszego. W 2009 r. zakończono budowę nowego 
kościoła. Pierwsza uroczystość odpustowa odbyła się tutaj 
20 września 2009 roku. Stara kaplica kościelna została 
zamknięta. Od czterech lat parafianie uczęszczają do 
nowego kościoła. 

Krzyż przydrożny Boża Męka 

Znajduje się na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Armii 
Krajowej. Pochodzi z 1946 r.  
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Został wystawiony w podzięce za ocalenie wsi podczas II 
wojny światowej. Posiada inskrypcję: „Stój duszo moja. 
Patrz coś uczyniła. Jakoś krzyż na Pana włożyła. Hołd 
wdzięczności za ocalenie Naszej Gminy Podczas przeszłej 
wojny. Boruszowiec 15.9.1946”. 

Kapliczka św. Jana Nepomucena  

Znajduje się na ulicy Traugutta. Możemy tam dojechać, 
podążając ulicą Szkolną, po czym skręcamy w prawo na 
ulicę Braci Wolko i wyjeżdżamy prosto na ul. Traugutta, 
gdzie znajduje się kapliczka św. Jana Nepomucena. 
Pochodzi ona z połowy XIX wieku. Została ufundowana 
przez ówczesnych mieszkańców miejscowości jako wotum 
za ocalenie ich przed skutkami  panującej na tym terenie 
zarazy. Niestety oryginalna drewniana figura, została 
skradziona w lipcu 2000 roku. Obok kapliczki stoi 
kamienny krzyż z polską inskrypcją,  
z napisem: „Pamjontka Jubileuszu nadanego przez Ojcza  
swego Leona  XIII-ego Rok 1886. Fundowany Z gminu 
Solarnja”. 

Kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Hanusku 

Dojedziemy do niej jadąc dalej ul. Traugutta. Na końcu 
ulicy należy skręcić w lewo w ul. Kaletańską, by dojechać 
do ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku. Tutaj, niedaleko 
restauracji Hanusek, stoi kapliczka Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Niedawno kapliczka została odnowiona. 
Postawienie w tym miejscu kapliczki zapewne ma związek 
z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. Pierwsze 
wzmianki o tego typu kulcie na Górnym Śląsku pochodzą  
z 1715 roku, zaś kapliczka pochodzi z drugiej połowy XIX 
wieku. 

Kamienny krzyż przydrożny w Hanusku 

Krzyż z polichromowaną figurą Matki Bożej. Pochodzi  
z 1898 roku. Znajdziemy go jadąc dalej, ul. Bolesława 
Chrobrego. Na  cokole krzyża widnieje inskrypcja w języku 
niemieckim (częściowo nieczytelna): „Ob. Auch alle von Dir 
gingan Herr nich will. Dein Krenz urnschlirgrn”.  

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

 

PODRÓŻ PO ZIELONYCH 
ZAKĄTKACH ŚLĄSKA 

Siedliska bobrów, zatopiona kopalnia, pałace, parki, 
malownicza rzeka, świeże powietrze, rzadkie rośliny 
i leśne zwierzęta. Wszystko na trasie „Leśnej Rajzy” –
szlaku rowerowego biegnącego przez naszą gminę 
oraz okoliczne. Bogatą przyrodniczo trasę otwarto 
7 września. O godz. 7 z parku miejskiego w Kaletach-
Jędrysku ruszył rajd rowerowy. Rowerzyści zwiedzili 
ciekawe zakątki Miasteczka Śląskiego, Świerklańca, 
Woźnik, Koszęcina oraz Tworoga. Pokonali łącznie 100 
km.   
 

Ścieżka rowerowa to temat, który wracał od lat jak 
bumerang. Stworzenie oznakowanej trasy wymagało 
jednak współpracy ze strony kilku gmin. Do porozumienia 
doszło pomiędzy sześcioma gminami:  Świerklaniec, 
Miasteczko Śląskie, Tworóg, Kalety, Woźniki i Koszęcin. 
Wspólnymi siłami udało się opracować i oznakować trasy.
Na naszym terenie na uznanie zasługuje Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, które jak zaznacza wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, czynnie brało udział w tworzeniu 
„rajzy”. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem ścieżki, 
powstają kolejne „pętle” – krótsze trasy będące 
uzupełnieniem tej głównej. Niebawem powstanie mapka 
z zaznaczonymi trasami. – Miałem już okazję częściowo 
sprawdzić „Leśną Rajzę”, naprawdę warto korzystać –
zachęca Eugeniusz Gwóźdź. Na temat ścieżki rowerowej 
nakręcono też film promocyjny. Zrealizowano go przy 
udziale środków zewnętrznych. Był dołączony do jednego 
z wrześniowych numerów tygodnika „Gwarek”.  

Powodów, dla których warto wybrać się na taką wycieczkę 
jest mnóstwo. Można się rozpisywać o zbawiennym 
wpływie aktywności fizycznej na nasze zdrowie. Owszem, 
to prawda, ale w leśnej rajzie chodzi także o coś innego –
o lekcję przyrody, bo jak się okazuje w okolicy mamy 
mnóstwo unikatowych, przepięknych i wartych poznania 
miejsc. Jest chociażby bogata w pomniki przyrody aleja
dębów w Truszczycy w gminie Kalety, czy lęgowisko 
żurawi w okolicy Koszęcina i malownicze siedliska bobrów. 
Na dwóch kołach można także dotrzeć do zatopionej 
kopalni Bibiela-Pasieki i starej leśniczówki 
z czasów Donnersmarcka, obok której stoi nieczynny piec 
chlebowy. Nie zapominamy o Małej Panwi. Ta nizinna 
rzeka o ciekawym ukształtowaniu powierzchni i wieloma 
walorami przyrodniczymi przyciąga studentów 
i naukowców z różnych ośrodków naukowych. 

 

Tutaj kończymy naszą wędrówkę i zachęcamy do 
poznawania naszej ludowej sztuki sakralnej również  
w innych sołectwach.  

Redakcja dziękuje panu Andrzejowi Eclerowi, za 
udostępnienie materiałów historycznych, wykorzystanych 
w cyklu „Podróż niejedno imię maV” 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
ŻNIWA ZAKOŃCZONE, PLEWY 
ZAMIECIONE 

Przywiązani do ojcowizny, tradycji przekazywanych  
z pokolenia na pokolenie, w końcu do smaku świeżego 
chleba, odtwarzamy co roku ten sam spektakl 
nazywany dożynkami. W roli głównej występują 
rolnicy, sprawcy całego zamieszania. Scenografią zaś 
stają się świeże owoce, warzywa, złote kłosy – słowem 
wszystko, co w tym roku zrodziła matka natura. Tym 
razem za plony dziękowaliśmy w Świniowicach. 
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęliśmy od mszy 
świętej w intencji zmarłych i żyjących rolników z gminy 
Tworóg. Msza odbyła się przy kaplicy pw. Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Świniowicach. 

Następnie barwny korowód przeszedł na boisko sportowe 
w Świniowicach, gdzie gości powitał wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. Na jego ręce starości dożynkowi – Państwo  
Magdalena i Józef Gwozdek (na zdj. poniżej) przekazali 
chleb dożynkowy. Tegoroczny bochenek został upieczony 
w ponad stuletnim, wolnostojącym piekarniku, który 
niedawno odrestaurowano. Następnie ogłoszono wyniki 
konkursu wójta  na najlepiej udekorowaną posesję.  
I miejsce zajął Eugeniusz Sobel, II – Krystyna Badura, a III 
Gabriela Ciongwa. Było też sporo wyróżnień  oraz nagród 
pocieszenia. Rozstrzygnięto również konkurs o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy na Koronę Dożynkową.  

Tym razem najlepszą okazała się wykonana przez KGW 
z Tworoga, II miejsce zajęła korona z Nowej Wsi 
Tworoskiej, a III – ze Świniowic. Kolejnym punktem 
programu był koncert orkiestry dętej OSP w Tworogu, po 
której na parkiecie pojawili się najmłodsi mieszkańcy gminy 
– członkowie koła tanecznego działającego przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu. Młodych tancerzy 
przygotowała Katarzyna Marchewka. Publiczność 
szczególnie doceniła najmłodszą grupę (na zdj. powyżej). 
Dla maluchów był to bowiem prawdziwy egzamin. Wielu 
z nich na dużej scenie występowało po raz pierwszy. 
Popisy nagrodzono gromkimi brawami. Kolejną atrakcją był 
występ grupy biesiadnej „Piekarskie Trio” propagującej 
śląskie „godki i śpiywki”. Następnie wystąpił zespół ludowy
KGB – „Wesoła Biesiada”, który łączy muzykę, wspólny 
śpiew, humor i taniec. Wykonawców mieliśmy już okazję 
poznać na ubiegłorocznych dożynkach. Gwiazdą wieczoru 
był bezsprzecznie sześcioosobowy zespół muzyków 
i wokalistów „Coco Afro”. Na scenie zrobiło się naprawdę 
gorąco, gdy zespół pojawił się w afrykańskich strojach, 
a z głośników rozbrzmiały pierwsze nuty takich przebojów 
jak „Hooray, Hooray”, czy „Daddy Cool”. Wesoły nastrój 
udzielił się publiczności, która nie dała się długo prosić 
o przyłączenie do zabawy. Wkrótce większość gości 
podrygiwała w rytm znanych hitów.  

Zainteresowaniem najmłodszych cieszyły się dmuchańce-
skakańce, a także stoisko Banku Spółdzielczego 
w Tworogu, gdzie można było otrzymać „szkolną 
wyprawkę” i namalować na twarzy kolorowego motyla, 
spidermana lub pirata.  
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ILE SIĘ NATRUDZIĆ TRZEBA NA 
TEN SMACZNY KAWAŁEK 
CHLEBA 

Co tam się dzieje? Skąd te tłumy? Jakie pyszne 
zapachy! Koniecznie trzeba tam zajrzeć2 Zbliżamy się 
do niepozornego budynku przy ul. Wiejskiej  
w Świniowicach i wszystko staje się jasne. Znajdujemy 
się obok niezwykłego, jedynego w swoim rodzaju 
piekarnika. Obok krzątają się „elfy” – tak żartobliwie 
nazywa swoich współpracowników pani Małgosia. 
Wokoło gromadzi się spora grupa gapiów marzących  
o jednym2 chlebie ze słomianki.  

Przygotowaniem tradycyjnych wypieków zajęła się 
miejscowa piekarnia Małgorzaty Szyguła. Przepis,  
z którego korzystano przygotowując ciasto, to sprawdzona 
receptura prababki pani Małgosi. – Same naturalne 
składniki, bez ulepszaczy i sztucznych dodatków. 
Wykorzystaliśmy tylko to, co kiedyś nasi przodkowie – 
zapewnia właścicielka piekarni i cukierni. Po chwili otwiera 
ponad stuletni piekarnik, zerka fachowym okiem  
i stwierdza: – jeszcze trochę i będzie gotowe. We wsi 
zapachniało świeżym chlebem ze słomianki. – Jak przed 
laty – mówi ktoś z gapiów. Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na świeżutką porcję pieczywa. Tymczasem nie 
przerywając pracy, pani Małgosia tłumaczy. – Wbrew 
pozorom to nie jest łatwy wypiek. Każdy szczegół wpływa 
na jakość pieczywa. Istotne jest drzewo, temperatura, czas 
pieczenia. Dzisiaj mamy trochę za wysoką temperaturę, 
dlatego ratujemy chleby liśćmi kapusty.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Lekko je rozbijamy i układamy pod bochenki. Kapusta 
izoluje i nadaje aromatu, poprawia smak – mówi.  

Ekipa piekarzy (na zdj. obok), nim rozpoczęła się wielka 
degustacja, ćwiczyła przez tydzień. Wśród nich znalazła 
się Natalia Sus, córka prezesa świniowickiej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Mimo, że na co dzień nie ma nic 
wspólnego z branżą piekarniczą, świetnie sobie radziła. 
Okazała się pojętnym i bystrym uczniem, który zapałem 
zaimponował pani Małgorzacie. – Dziewczyna ma iskrę 
w oku. Chętnie dzieliłam się z nią swoim doświadczeniem 
i wiedzą – stwierdziła pani Szyguła. Piekarze rozpalali, 
nagrzewali, wyciągali żar, w końcu piekli bochenki. 
Poznawali odrestaurowany piekarnik od postaw. O wpadce 
nie było mowy, w końcu piekarnik to chyba największa 
atrakcja jubileuszu 125-lecia istnienia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Świniowicach, który obchodzono 7 września. 

Co ma wspólnego straż z chlebem? Otóż, to właśnie 
strażacy z prezesem Lucjanem Susem na czele z garstką 
mieszkańców podjęli się trudnego i kosztownego dzieła 
odnowienia chylącego się ku ruinie leciwego piekarnika. 
Gdyby nie ich zapał, być może dzisiaj zamiast świeżego 
pieczywa, mielibyśmy kupę gruzu. Nie mogli patrzeć jak 
przeszło sto lat historii miejscowości obraca się pył. 
Pozyskali dotację w ramach projektu „Myśl globalnie, 
działaj lokalnie” programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Mieszkańcy nieodpłatnie zobowiązali się do 
wykonania niektórych prac remontowych. Materiały zaś 
pozyskano od sponsorów. Nie było łatwo. W sierpniu 
ubiegłego roku wnętrze piekarnika wciąż nie było 
skończone. Lucjan Sus powiedział wtedy, że musi 
doprowadzić sprawę do końca. – To kwestia honoru! Dziś 
nie kryje satysfakcji. – Cieszymy się, że wypieki smakują, 
że udało się wyremontować to cudo – mówi. Remont 
zakończono pod koniec września ubiegłego roku. Wielką 
inauguracją miały się jednak okazać tegoroczne dożynki, 
które hucznie obchodziliśmy w Świniowicach. Lucjan Sus 
od dawna zapowiadał, że chciałby, żeby dożynkowy chleb 
został upieczony w starym „piekarnioku”. Ku swojej 
i mieszkańców radości słowa dotrzymał.  

Pani Małgosia znów zerka do piekarnika. Tym razem 
wyjmuje okrągłe bochenki. Pracownicy smarują je
mlekiem, odstawiają do wystygnięcia, by w końcu pokroić 
i częstować przybyłych. Mieszkańcy z nieukrywaną 
ciekawością zaglądają piekarzom przez ramię, robią 
zdjęcia, wypytują, w końcu sięgają po pajdy, smarują 
„tustym” i kosztują. – Pycha! Lepszego nie jadłem! Muszę 
zabrać kilka kromek dla męża – padają recenzje z ust 
degustatorów. Takiego rarytasu nie można darować. – Ja 
bym nie darowała jakby mnie tu nie przywieźli! – mówi 
Jadwiga Dworaczek, jedna z najstarszych mieszkańców
Świniowic. Pamięta dobrze jak wyglądał rytuał pieczenia. 
Podobno  do rozgrzania pieca wystarczało 35 długich 
klocków drzewa. Powstały podczas nagrzewania żar 
rozkładano równomiernie na całą powierzchnię piekarnika. 
Potem wyciągano żar i czyszczono wnętrze. Zazwyczaj 
wykorzystywano do tego wilgotną szmatę na kiju. Chleb 
piekł się ok. godziny. A dzisiaj? Technologia, jaką 
zaprezentowali miejscowi piekarze, niczym się nie różni od 
tej sprzed stu lat. Bo i po co zmieniać coś, co jest dobre?  

 

 

Foto. Chleby pieczono tradycyjnie na zakwasie z czosnkiem, były też 
bochenki z cebulą lub z boczkiem. Wszystkiemu przyglądał się św. 

Klemens. Figurka patrona piekarzy na co dzień wspiera pracę w piekarni 
Małgorzaty Szyguła. Tego dnia jednak św. Klemens bacznie obserwował 

jak ekipa piekarzy dwoi się i troi, żeby wskrzesić minione czasy. 
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z którego strażacy pobierali wodę. Do dziś można na 
własne oczy przekonać się jak kiedyś wyglądała 
świniowicka remiza. Na podstawie tego samego planu 
powstał budynek straży w Czarkowie, który istnieje do 
dzisiaj (na zdj. powyżej). 

GRZYBOBRANIE 

27 września od godz. 8.30 uczniowie SP w Tworogu wzięli 
udział w akcji „Sprzątanie świata” oraz pikniku rodzinnym 
„Grzybobranie 2013” zorganizowanym przy Nadleśnictwie 
Brynek. Prelekcję na temat grzybów przeprowadził Mariusz 
Rychter z Sanepidu w Bytomiu oraz pracownik 
Nadleśnictwa Brynek – Adam Mazur. Po pogadance,
uczniowie klas II, III i IV pod opieką wychowawców, udali 
się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Jak informuje Adam 
Mazur, na piknik prócz uczniów z wychowawcami przybyli 
mieszkańcy gminy – w sumie ok.120 osób. – Zebrano 8,2 
kg grzybów, które zostały ocenione i sklasyfikowane przez 
znawcę i klasyfikatora grzybów – Mariusza Rychtera. Swą 
wiedzą i doświadczeniem zadbał o to, aby nasze 
grzybobranie było bezpieczne i pełne pozytywnych 
doznań. Wskazywał na elementy różniące grzyby trujące 
od jadalnych oraz mówił jak należy je przechowywać 
i zbierać – opowiada Adam Mazur. W trakcie pikniku został 
zorganizowany plener malarski – „Jesień w lesie”. Wzięły 
w nim udział dzieci ze SP w Tworogu, które pod okiem 
nauczyciela plastyki malowały przepiękne, kolorowe 
pejzaże leśne. Na zakończenie wręczono nagrody dla 
tych, którzy zebrali największą ilość grzybów oraz tych,
których prace malarskie zostały wyróżnione. Po ceremonii 
wręczenia nagród przyszedł czas na wspólną zabawę oraz 
pieczenie kiełbasek. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Pani Jadwiga sięga po kromkę i wyraźnie rozmarzona 
stwierdza, że to jest smak dawnych lat. Inna mieszkanka 
wsi po pierwszym kęsie przenosi się do czasów 
dzieciństwa, kiedy to woziła z Wielowsi świeżutki chleb 
prosto od piekarza. – Rano wieźliśmy ciasto, a po szkole 
odbieraliśmy od piekarza upieczony chleb. Pachniał tak, że 
nie mogliśmy się powstrzymać i choć wiedzieliśmy, że 
mama nie będzie zadowolona, urywaliśmy po kawałku 
 i zjadaliśmy ze smakiem – wspomina. Gości przy stole 
wciąż przybywa, a pieczywa szybko ubywa. Pani Małgosia 
zdecydowanie podejmuje decyzję. Trzeba będzie upiec 
więcej. Lucjan Sus przytakuje. Choć kolejny dyżur przy 
piekarniku to sporo pracy i czasu, nikt nie narzeka. – To 
cudowne doświadczenie – zapewnia pani Małgosia.  

Zdjęcia z wypieku tradycyjnego chleba znajdziecie na 
naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl 

STRAŻACY NA STRAŻY 
TRADYCJI 

Obecnie w świniowickiej OSP udziela się ok. 35 osób. 
Zajmują się nie tylko interwencjami wpisanymi w ich 
zawód. Są gotowi wspierać swoją wieś, ratować nie 
tylko od ognia, ale też od zapomnienia2 Bo właśnie to 
groziło wolnostojącemu piekarnikowi, który od 
dziesiątek lat stał przez nikogo nie używany. To 
strażacy stali się inicjatorami akcji ratunkowej, w którą 
zaangażowało się również kilku mieszkańców. Dziś 
można powiedzieć, że misję zakończono sukcesem i to 
w tak szczególnej chwili jak jubileusz istnienia 
jednostki. Korzystając z okazji przypominamy historię 
świniowickiej OSP. 

20 lat temu tworoska straż pożarna zgłosiła się do 
Fryderyka Zgodzaja z zapytaniem czy nie posiada 
informacji o początkach działalności „Związku 
Sikawkowego”. Nie miał. Postanowił jednak poszukać.  
W gliwickim archiwum poprosił o dokumenty dotyczące 
straży pożarnych. Ku swojemu zdziwieniu i radości zdobył 
więcej niż zamierzał. – Okazało się, że mam przed sobą 
dokumenty z wiadomościami dotyczącymi nie tylko 
tworoskiej straży, ale wszystkich jej podległych – mówi. 
Idąc za ciosem znalazł coś na temat straży wielowiejskiej, 
pod którą podlegała świniowicka jednostka. Zarówno straż 
wielowiejska, jak tworoska powstały mniej więcej w tym 
samym czasie – za  rządów Otto von Bismarcka, czyli  
w drugiej połowie XIX w. Ze statutów, które Bismarck kazał 
spisać, wiemy, że OSP w Świniowicach powstała w 1887 r. 
Wiadomo też, że w czasie wojny jeden z mieszkańców był 
zobowiązany wypożyczać swoje konie na potrzeby straży. 
Gdy rozlegał się alarm, bez względu na to czy rolnik był  
w polu czy nie, musiał przerwać pracę i oddać konie 
strażakom. – Wojna zabrała na front wielu mężczyzn, stąd, 
dosyć ciekawe rozwiązanie jak na ówczesne realia. 
Strażakami były także kobiety, w tym moja mama, która 
pochodzi ze Świniowic – mówi Zgodzaj.  

Dziś siedzibą OSP jest budynek przy ul. Wiejskiej. 
Zbudowano go ok. 40 lat temu. Mniej więcej w tym samym 
czasie rozebrano niewielki budynek strażacki przy  
ul. Strażackiej. Dziś jedynym śladem po budynku straży  
z czasów Bismarcka jest wjazd. Betonowe fragmenty 
wciąż są widoczne. Obok znajdował się zbiornik wodny, 
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ZASADY ZDROWGO 
ODŻYWIANIA CZ. X 
 
To już ostatni artykuł dotyczący zasad zdrowego 
odżywiania. 
 
Zasada 10: Pij wystarczającą ilość wody. 

Woda stanowi około 65 % masy naszego ciała. Jej ilość 
podlega wahaniom i zależy od wielu czynników jak np.: 
wiek, płeć, aktywność fizyczna, temperatura i wilgotność 
powietrza, masa ciała (otyli mają znacznie mniej wody niż 
osoby o prawidłowej masie ciała). 
W organizmie człowieka woda jest środowiskiem, w którym 
zachodzą wszystkie procesy życiowe a także sama 
w wielu z nich uczestniczy. Woda zaliczana jest do 
składników pokarmowych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu i jest dostarczana z zewnątrz 
w postaci napojów oraz razem ze spożywanymi 
produktami i potrawami. Aby uzmysłowić jak bardzo jest 
ważna podam parę przykładowych funkcji, które spełnia: 
jest podstawowym składnikiem budulcowym wszystkich 
tkanek i cieczy ustrojowych (krwi, limfy, soków 
trawiennych); jest rozpuszczalnikiem wielu składników 
mineralnych i witamin, umożliwia ich transport 
w organizmie; usuwa zbędne produkty przemiany materii; 
jest niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów 
trawienia; uczestniczy w oddychaniu 
reguluje temperaturę ciała (poprzez pocenie). 
 
Człowiek potrzebuje średnio około 1,5 litra wody na dobę. 
Minimum to 1 litr. Zdrowy człowiek traci ją podczas 
oddychania, wydalania moczu oraz z potem. Ludzie, którzy 
dużo się pocą a nie jest to związane z chorobą powinni 
zwiększyć ilość spożywanej wody. Jeżeli ubytek wody nie 
zostanie uzupełniony to dochodzi do odwodnienia. Skutki 
odwodnienia są różne i zależą od tego i ile wody stracił 
organizm i jak długo trwa ten stan. Do typowych skutków 
długotrwałego odwodnienia zaliczamy: 
zaparcia, zmniejszenie sprawności stawów, duszności, 
bóle głowy, chroniczne zmęczenie, wzrost ciśnienia krwi, 
spadek koncentracji, zakłócenia pamięci, dolegliwości 
trawienne, choroby nerek. 
 
Ubytek wody z organizmu w ilości ok. 20% może 
prowadzić do śmierci. 
 
Oprócz odpowiedniej ilości wody potrzebnej w ciągu doby 
ważny jest sposób jej picia. Należy robić to powoli małymi 
łykami rozkładając sobie przewidziana porcję na cały 
dzień. W przeciwnym razie woda zostanie szybko 
wydalona i nie spełni swojego zadania. Rozmawiając 
z różnymi osobami na tematy związane z piciem wody 
często słyszę: „ale mnie się nie chce pić” odpowiadam 
wtedy: kto ma pragnienie, pije za późno! Pragnienie jest 
spóźnionym sygnałem organizmu o potrzebie uzupełnienia 
płynów i świadczy już o odwodnieniu. Poza tym pragnienie 
jest indywidualnym i zawodnym znakiem. W określonych 
sytuacjach np. w stresie pragnienie jest stłumione. 
Również z wiekiem uczucie to znacznie spada. Kto jednak 
trwale odczuwa pragnienie pomimo stałego picia dużej 
i ilości wody, powinien jak najszybciej udać się do lekarza, 
gdyż może ono oznaczać cukrzycę. 
 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

GRZYBOWE SMAKOŁYKI 

Jesień to czas, kiedy wycieczki po lesie  
w poszukiwaniu grzybów stają się atrakcyjną formą 
spędzania czasu wolnego. Każdy grzybiarz chciałby 
mieć w swoim koszyku borowika szlachetnego, gąskę 
zieloną, koźlarza, rydza, czy podgrzybka. W tym 
numerze podpowiadamy w jaki sposób wykorzystać 
leśne smakołyki. Przepisy podali nam mieszkańcy 
gminy.  

Wbrew utartym opiniom grzyby mają sporo wartości 
odżywczych i chociaż w 90% składają się z wody, to 
zawierają także potas, żelazo, fosfor, wapń, czy sód. 
Najwięcej wartościowych substancji znajduje się   
w kapeluszach. Można z nich przyrządzić sosy, zupy, 
marynaty oraz różne inne ciekawe dania. Mieszkańcy 
naszej gminy zgodzili się podzielić z nami swoimi 
ulubionymi przepisami. Z pewnością nie wzgardzą nimi 
nawet najwięksi smakosze. 

Marynowane kapelusze w panierce – przepis pani Basi  
z Tworoga. 

Składniki: kapelusze podgrzybków, bułka tarta, jajko, sól, 
pieprz, olej do smażenia. Marynata: 1 szklanka octu,  
2 szklanki wody, 1 łyżka soli, 2 łyżki cukru, 10 ziarenek 
pieprzu, 10 ziarenek ziela angielskiego, 2 łyżeczki 
gorczycy, 4 cebule. 

Kapelusze dokładnie oczyścić, doprawić solą i pieprzem  
i panierować w jajku i bułce tartej (jak kotlet). Smażyć na 
oleju. Aby przygotować zalewę należy zagotować wodę  
z octem, dodać sól, cukier, pieprz, ziele angielskie  
i gorczycę. Cebulę posiekać, dodać do zalewy   
i zagotować. Gorącą zalewą zalać grzyby w słoiczkach. 

,,Leczo” z grzybami – przepis pani Ani z Boruszowic. 

Składniki: 300 g grzybów (mieszanka), 300 g pomidorów, 
300 g zielonej papryki, 40 g cebuli, 40 g tłuszczu, pieprz, 
sól do smaku. 

Grzyby dusić na tłuszczu. Na osobnej patelni zrumienić na 
tłuszczu  cebulę, dodać pokrojoną słodką lub ostrą 
paprykę. Pod koniec duszenia dodajemy  pokrojone 
pomidory i dusimy dalej do miękkości. Przyprawiamy solą  
i pieprzem. Podajemy z ziemniakami, ryżem lub chlebem. 

Tosty z grzybami leśnymi – przepis pana Piotra z Kotów. 

Składniki: 200 g mieszanych grzybów, 2 ząbki czosnku,  
8 kromek pieczywa tostowego, 2 łyżki miękkiego masła,  
3 łyżki oliwy z oliwek, 1 mozzarella, ½ pęczka natki 
pietruszki. 

Grzyby oczyścić, umyć i pokroić w plasterki. Czosnek 
drobno posiekać. Łyżkę oliwy rozgrzać na patelni i smażyć 
grzyby, aż się lekko zrumienią. Pod koniec smażenia 
doprawiamy solą i pieprzem. Osobno podsmażamy 
czosnek i łączymy go z grzybami. Pieczywo tostowe 
smarujemy masłem i nakładamy na każda kromkę farsz 
grzybowy. Na wierzch posypujemy mozzarellą pokrojoną  
w drobną kosteczkę i drobno posiekaną pietruszką. Na 
koniec układamy na blachę wyłożoną papierem do 
pieczenia i zapiekamy aż uzyskają złocisty kolor. 
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ZAPRASZAMY NA MARCINKI! 

11 listopada w Wojsce odbędzie się tradycyjne spotkanie 
ze św. Marcinem. Początek świętowania o godz. 15.45 
w kościele parafialnym w Wojsce. W programie także 
przyjazd św. Marcina na koniu, przemarsz dzieci 
z lampionami do sali „Pod Różą” na smaczne rogale oraz 
część artystyczną.  

Świetlica w Wojsce, rada sołecka oraz wójt gminy Tworóg 
ogłaszają z okazji marcinek rodzinny konkurs na szopkę 
bożonarodzeniową. Prace w formie przestrzennej należy 
wykonać własnoręcznie dowolną techniką i z dowolnego 
materiału. Uczestnicy konkursu powinni przygotować 
swoje prace tak, żeby w czasie transportu poszczególne 
elementy nie przemieszczały się. Podpisane szopki należy 
składać w świetlicy szkolnej w Wojsce do poniedziałku 
4 listopada. Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Wójta 
Gminy Tworóg nastąpi 11 listopada podczas 
marcinkowego spotkania.  

Organizatorzy: Rada Sołecka w Wojsce, Gminnym 
Ośrodek Kultury w Tworogu, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Wojsce, Urząd Gminy w Tworogu.  

POZNAJĄC PAWŁA, GAWŁA 
I CIEKAWSKĄ MAŁPĘ 

„Małpa figlarz – nuż do dzieła! Wziąwszy pański 
czepek ranny, Prześcieradło i zwierciadło – Szust do 
wanny! Dalej kurki kręcić żwawo! W lewo, w prawo, 
Z dołu, z góry” – Marcin Paździor, dyrektor 
podstawówki w Wojsce, czyta dzieciom wiersz 
Aleksandra Fredry „Małpa w kąpieli”. Dzieci uważnie 
słuchają, co chwilę wpadając w śmiech. No tak, bo 
przecież autor „Zemsty” i „Ślubów panieńskich” pisał 
także utwory dla dzieci i to całkiem zabawne.  

2 października Wojska przyłączyła się do ogólnopolskiej 
akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowanej przez prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, której w tym roku bohaterem 
jest Aleksander Fredro. Celem przedsięwzięcia jest 
zachęcenie do publicznego czytania największych polskich 
dzieł literackich, popularyzacja czytelnictwa i zwrócenie 
uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz 
wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W ramach 
akcji uczniowie z Wojski wysłuchali wybranych utworów, 
które przeczytali im nauczyciele, a także poznali biografię 
komediopisarza i poety. Akcję przygotowały nauczycielki 
Danuta Bera i Grażyna Nierychło.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Co najlepiej pić, aby nie doprowadzić do odwodnienia? 
Oczywiście wodę niegazowaną lub gazowaną jak ktoś 
woli. Można pić także zwykłą przegotowaną. Oprócz wody 
niesłodzone herbaty owocowe lub rozwodnione soki 
naturalne. 
Jakie napoje nie są dla nas źródłem wody? kawa, herbata, 
napoje alkoholowe (w tym piwo!) – nie tylko, ze nie 
uzupełniają nam brakujących płynów, ale jeszcze 
dodatkowo zwiększają ich wydzielanie z organizmu (są 
moczopędne), słodkie napoje (ale o tym już pisałam), 
mleko i napoje mleczne, ponieważ są to płynne produkty 
spożywcze, a nie napoje. 
 
No i tym sposobem dotarłam do ostatniej zasady:  

Zasada 11. Nie pij alkoholu. 

Dodam od siebie: w nadmiarze. A dlaczego to chyba każdy 
wie, więc nie będę się zbytnio rozpisywać. 
Alkohol jest produktem bardzo kalorycznym 1 g czystego 
alkoholu dostarcza 7 kcal energii, dla porównania 1 g 
białka i cukrów 4 kcal, a 1g tłuszczu 9. Ponadto nie 
zawiera żadnych niezbędnych składników pokarmowych, a 
u osób z podwyższonym stężeniem triglicerydów sprzyja 
ich dalszemu wzrostowi. W nadmiarze podnosi także 
ciśnienie krwi. Należy pamiętać, że częste spożywanie 
umiarkowanych nawet ilości może prowadzić do 
uzależnienia dotyczy to również piwa. 
 
Na tym zakończyłam mój cykl artykułów związanych  
z prawidłowym odżywianiem. Mam nadzieję, że ich lektura 
skłoniła przynajmniej do refleksji na temat własnego stylu 
odżywiania. 
Za  puentę posłużą mi (już raz cytowane) słowa 
Hipokratesa (ok. 460-377 p.n.e.): 
 „Niech żywność będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo 
Twoją żywnością”. 
 

mgr inż. Elżbieta Zawartka 
technolog żywności i żywienia człowieka 

Dziękujemy Pani Elżbiecie za pouczające lekcje zdrowego 
odżywiania. Mamy nadzieję, że dzięki nim będziemy 
ostrożniej wybierać produkty spożywcze. Niech naszą 
kuchenną dewizą będzie umiar i rozsądek. 

redakcja „TWG Kuriera” 

WYSTAWA KANARKÓW  
I PTAKÓW EGZOTYCZNYCH 

Tarnogórski oddział Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą  
w Tworogu zaprasza na „Wystawę Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych”.  

Odbędzie się w dniach 8,9,10 listopada w Szkole 
Podstawowej w Tworogu. Wystawa będzie otwarta dla 
zwiedzających 9 i10 listopada w godz. 10-16. 8 listopada 
odbędzie się ocena ptaków przez komisję sędziowską. 

Wstęp bezpłatny. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
KONKURS! DO WYGRANIA 
WEJŚCIÓWKI NA MISTRZOSTWA 
ŚWIATA! 

Mateusz Mundzik wraz ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg i Polskim Związkiem 
Podnoszenia Ciężarów ogłasza konkurs! Do wygrania 
dwa karnety na cztery dni na Mistrzostwa Świata  
w Podnoszeniu Ciężarów, które odbędą się we 
Wrocławiu (Hala Stulecia). Karnet obowiązuje w dniach 
od 20.10.2013 r. do 24.10.2013 r. 

Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Kto jest 
aktualnym prezesem Polskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów? Dla ułatwienia dodamy, że jest to dwukrotny 
medalista olimpijski, a zarazem najmłodszy prezes 
wszystkich związków sportowych w Polsce. 

Z odpowiedzią prosimy dzwonić w środę 16 października  
w godz. od 9 do 18 pod nr telefonu  
32 285 74 92. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu  
17 października. O wygranej decyduje kolejność 
zgłoszenia. Zwycięzcy zostaną poinformowani 
telefonicznie. Karnety będą do odebrania w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu.  

Spotkanie z Lechem Dyblikiem, zapoczątkowało cykl 
działań przewidzianych na ten rok szkolny 23 września 
uczniowie klas III wzięli udział w warsztatach 
profilaktycznych dotyczących narkomanii. Planowana jest 
także kolejna akcja przygotowywana przez pedagoga 
szkolnego Hannę Penz, która co roku organizuje 3-dniowe 
imprezy tego typu (np. „Zielone światło dla kultury języka”, 
„Stop! przemocy i agresji”). Lech Dyblik trafił do 
Gimnazjum w Brynku dzięki pomocy pani Teresy 
Chęcińskiej – pełnomocnika wójta do spraw rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

Eleonora Krywalska

 

GWIAZDY SERIALI NIE OMIJAJĄ 
BRYNKA 

Lech Dyblik – gwiazda seriali (m.in. „Świat według 
Kiepskich”, „Miodowe lata”, „Klan”, „Ojciec Mateusz”) 
odtwórca wielu ról w filmach fabularnych i teatrze,  aktor 
znany z ról w filmach Wojciecha Smarzowskiego –
„Wesele” i „Dom zły”, gościł w Gimnazjum w Brynku
12 września. Ku zaskoczeniu młodzieży gwiazdor seriali 
(jak żartobliwie mówi o sobie) nie opowiadał o swych 
sukcesach w teatrze czy filmie, lecz poruszył jakże trudny 
temat ulegania nałogom. Pan Dyblik od jakiegoś czasu 
jeździ po kraju i spotyka się z różnymi ludźmi: uczniami, 
więźniami, występuje w kościołach i na ulicach. Mówi
o alkoholizmie, o tym, kiedy pierwszy raz sięgnął po 
alkohol, jak sam został alkoholikiem i kiedy zrozumiał, że 
nim jest. Prowadzi monolog, ale często zwraca się do 
młodych ludzi: „byłem taki jak wy”, „myślałem, że jestem 
Bogiem”. Przestrzega przed nałogiem, ale nie moralizuje. 
Jego słowa – proste, czasami dość ostre, a nawet 
zaskakujące (np. gdy mówi: „jestem idiotą”), trafiły do 
młodzieży, która w ciszy i skupieniu słuchała aktora. 
Ciekawa była także reakcja  uczniów, kiedy Lech Dyblik 
śpiewał rosyjskie ballady. Gimnazjaliści nie znają języka 
rosyjskiego, ale niezwykłe brzmienie, jakaś nostalgia i głos 
aktora powodowały, że słuchali z uwagą.  

MODELARZE NA PODIUM 

29 września na Lotnisku w Gliwicach odbyły się 
Latawcowe Mistrzostwa Gliwickiego Stowarzyszenia 
Modelarzy Lotniczych. W zawodach wzięli udział  
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Wojsce.  

O modelarskich zamiłowaniach chłopców informowaliśmy 
już wielokrotnie. Uczestnictwo w zawodach zawsze 
kończyło się dla nich zdobyciem nagród i wyróżnień. Miło 
nam poinformować, że nie inaczej jest tym razem.  

Chłopcy skonstruowali modele płaskie i skrzyniowe.  
W sumie wystartowało 10 modelarzy z MOS.  – Zawody 
uważamy za bardzo udane. Zdobyliśmy pierwszy raz dwa 
puchary za II i III miejsce oraz dyplomy i nagrody – mówi  
s. Maria Gorczyca.  
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PIKNIK ANTYPOŻAROWY 

20 września na polanie przy siedzibie nadleśnictwa 
Brynek odbył się piknik pod nazwą „Las to wspólnota 
roślin i zwierząt. Chroń go przed Pożarem”. Głównym 
celem pikniku było pokazanie służb ratowniczych, 
czyli straży pożarnej i śmigłowca w akcji gaszenia 
pożaru. W pokazie wzięły udział jednostki ratownictwa 
techniczno-medycznego, należące do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu powiatu 
tarnogórskiego. 

Licznie przybyli mieszkańcy okolicy wysłuchali krótkiej 
prelekcji na temat pożarów lasu i ich gaszeniu, którą 
przeprowadził przedstawiciel PSP z Tarnowskich Gór. 
Zapoznali się też ze sprzętem potrzebnym podczas 
gaszenia pożarów nie tylko lasów, ale również podczas 
wypadków  drogowych – gaszenia płonącego samochodu 
oraz uwalniania poszkodowanych z samochodu. 
Największą atrakcją był pokaz śmigłowca z techniką 
nabierania wody ze zbiornika. Strażacy przygotowali 
również park linowy, na którym można było sprawdzić 
swoją kondycję fizyczną. 

Foto. Przy wejściu do SP w Tworogu znajduje się wystawa zdjęć 
wykonanych podczas wycieczki przez uczniów. 

W czasie wycieczki, zorganizowanej 20 września, 
uczniowie zobaczyli pałace w Brynku, Rybnej i Nakle 
Śląskim, Dom Kawalera w Świerklańcu, zamek w Starych 
Tarnowicach oraz pałac w Pławniowicach, a zwiedzając 
ich wnętrza, zapoznali się z ich historią, stylem 
i architekturą. Jak mówi Józef Ziaja – największe wrażenie 
robi dziś odbudowa zamku w Starych Tarnowicach i pałacu 
w Pławniowicach, zwłaszcza że większość tych obiektów 
była zaniedbana lub celowo niszczona. Jak dodaje Pan 
Ziaja – chcieliśmy uzmysłowić uczniom, że obiekty te dalej 
„żyją” i występują w zupełnie nowych rolach – Rybna 
i Pławniowice jako centra koncertowe, zamek w Starych 
Tarnowicach to działające dziś Centrum Sztuki i Rzemiosła 
Dawnego, natomiast pałac w Nakle Śląskim stanowi 
Centrum Kultury Śląskiej z, między innymi, galerią 
malarstwa nieprofesjonalnego. Podczas wycieczki 
uczniowie, posługując się techniką cyfrową, 
dokumentowali zwiedzane miejsca. Drugim etapem 
projektu jest wystawa zrobionych zdjęć oraz konkurs, 
w czasie którego uczniowie odpowiadać będą na pytania 
dotyczące historii zwiedzanych obiektów. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Tworogu składa 
serdeczne podziękowania Panu Bertoldowi Kubitzy za jego 
starania, życzliwość, wsparcie finansowe oraz otwartość 
na potrzeby szkoły i uczniów. 

Hanna Pawełczyk

DZIAŁKI NA SPRZEDAŻ 

Wójt gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 102/2010 poz.651 
ze zmianami) i n f o r m u j e: 
W siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 
16 na okres 21 dni od dnia 10.10.2013 r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży: 
– działki położone są w miejscowościach: Tworóg, Wojska 
i Boruszowice. 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy 
Tworóg pod numerem telefonu 32 285-74-93 wew. 42. 
Pełna treść wykazu została umieszczona na stronach 
internetowych Urzędu Gminy: www.tworog.pl  
 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Na polanie zorganizowano kuchnię polową, gdzie można 
było zakupić i zjeść ciepły posiłek oraz rozgrzać się ciepłą 
herbatką czy kawą. Sądząc po komentarzach 
zgromadzonej publiki, nie był to ostatni tego typu piknik 
strażacki w naszym nadleśnictwie. 

oprac. Katarzyna Kryszkiewicz, Adam Mazur 

PAŁACOWYM SZLAKIEM 

Nowy rok szkolny Szkoła Podstawowa w Tworogu 
rozpoczęła od realizacji projektu edukacyjnego pt. 
„Śladami dawnych siedzib magnackich powiatu 
tarnogórskiego i okolic”. Do udziału w przedsięwzięciu 
placówka zaprosiła także uczniów Szkoły Podstawowej  
w Wojsce. Celem projektu było zapoznanie uczniów  
z zasłużonymi dla ziemi śląskiej rodami magnackimi: 
Donnersmarck, von Koschutzki, Wrochem i Ballestrem 
oraz ich siedzibami, a tym samym ukazanie historii 
naszego regionu. Całość projektu sfinansowana została 
przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców 
Województwa Śląskiego, a z ramienia szkoły 
koordynowana była przez nauczycielki języka 
niemieckiego – Annę Lipka-Zanozik i Annę Wasilewską 
oraz nauczyciela dziedzictwa kulturowego – Józefa Ziaja.  
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ROZPOCZYNAMY NOWY SEZON 
SPORTOWY! 

30 września w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się 
finał gminny sztafetowych biegów przełajowych dziewcząt  
i chłopców.  

W kategorii dziewcząt: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Tworogu 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsce 
W kategorii chłopców: 
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Tworogu 
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wojsce 
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Boruszowicach 

Zwycięzca reprezentował naszą gminę w finale powiatu 
tarnogórskiego, który także rozegrano w tworoskiej szkole 
2 października.  

Powiatowe Biegi Przełajowe przyniosły kilka powodów do 
dumy. Dziewczęta z SP w Boruszowicach oraz chłopcy  
z SP w Tworogu zdobyli I miejsce!  Z kolei dziewczyny  
z Gimnazjum w Brynku zajęły II miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Przy tej krótkiej trasie zebraliśmy 10 worków różnych 
śmieci, z czego 3 zapełniły butelki po alkoholu. To smutne, 
że niszczymy własne środowisko. Ludzie myślą, że jeśli 
wyrzucą jeden papierek po cukierku, to niczemu to nie 
zaszkodzi. Ale jeśli każdy z nas, wyrzuci choć jeden  
papierek, to zbiera się ich cała masa i nasza planeta 
zostaje zanieczyszczona.  

Natalia Warzecha, Marta Badura z kl. II c 
Gimnazjum w Brynku

 ZŁOTE GODY 

„Przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. Takie 
słowa wypowiedzieli w dniu swego ślubu. W tym roku 
świętowali złote, diamentowe, a nawet żelazne gody, Ci 
którym udało się przetrwać próbę czasu. W czwartek 
26 września w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego 
w Tworogu odbyła się uroczystość z okazji 
długoletniego pożycia małżeńskiego.  

Spotkanie jubilatów poprowadziła kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego – Irena Kocurek, której towarzyszyli wójt gminy 
Eugeniusz Gwóźdź, przewodnicząca Rady Gminy Maria 
Łukoszek oraz skarbnik gminy Renata Krain, którzy złożyli 
parom gorące życzenia. Jubilaci, którzy obchodzili złote 
gody otrzymali z rąk wójta ordery Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za długoletnie pożycie 
małżeńskie.  

50 lat temu w związek małżeński wstąpili:  

Anna i Jan Gawlik, Zdzisława i Tadeusz Jóźwiak, Inga 
i Krystian Kampka, Maria i Lotar Kandzia, Edeltrauda i Jan 
Kaschuba, Renata i Werner Knopp, Ingeborg i Egon Kotz, 
Helga i Jerzy Nowak, Lisbeth i Józef Pastuska, Gizela 
i Horst Pogodala, Krystyna i Stefan Pradellok, Elżbieta 
i Józef Pszczoła, Anna i Ryszard Pustelnik, Teresa i Józef 
Samol, Łucja i Jan Sander, Kazimiera i Józef Tabak, 
Elfryda i Henryk Wrzeciono, Gerard Dziemba, Małgorzata 
Pysik. Elżbieta i Józef Ciongwa obchodzili diamentowe 
gody, z kolei państwo Kwaśniok doczekali się 65. rocznicy 
swojego ślubu.  

Zdjęcia z uroczystości na naszej stronie internetowej  
www.twg-kurier.pl. 

W TROSCE O CZYSTOŚĆ 

27 września uczniowie klasy II c wraz nauczycielką biologii 
panią K. Bąk oraz  wychowawczynią panią E. Krywalską 
wyruszyli „sprzątać świat”. W tym roku szkolnym 
gimnazjaliści realizują między innymi projekt edukacyjny 
pn. „Polska  pięknieje – dbam o czystość mojej 
miejscowości”.  Celem projektu jest uwrażliwienie na 
porządek i czystość otoczenia oraz wdrażanie młodzieży 
do działań, takich jak segregacja śmieci i odpadów. 
Opiekunem projektu jest pani K. Bąk. Sprzątaliśmy las przy 
drodze z Tworoga do Brynka.  Segregowaliśmy śmieci do 
osobnych worków, które dostarczył ZUK w Tworogu. 
Pomimo swojej nazwy, „sprzątanie świata”, może być 
dobrą zabawą. My bardzo szybko posprzątaliśmy 
wyznaczony rejon. Niestety, stwierdziliśmy, że ludzie nie 
mają szacunku do przyrody. W lesie znaleźliśmy części  od 
telewizorów, butelki, opakowania, opony, a nawet obrusy  
i skarpety. 

Foto. Choć temperatura powietrza nie rozpieszczała, na boisku szkolnym 
w Tworogu było gorąco, a emocji sporo. Zawodnicy, po porządnej 

rozgrzewce dali z siebie wszystko.  
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Jubilaci w Dworku Myśliwskim (powyżej) oraz na Sali Ślubów (poniżej). 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. Jubilaci otrzymali z rąk wójta Eugeniusza Gwoździa ordery 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 


