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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
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 

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 

ILUMINACJA URZĘDU GMINY 
W marcu 1945 r. książęcy zamek w Tworogu, którego fundamenty postawiono 
jeszcze w XVII w. zamieniono w blok mieszkalny. Niegdyś wspaniała budowla powoli 
zamieniła się w ruinę. Nikt wówczas nawet nie śnił, że zamek jeszcze kiedyś będzie 
cieszyć oczy. Więcej na str. 7. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Mamy karnawał, a ten obliguje każdego do niespotykanej 
w innych momentach roku zabawy, której ważnym 
elementem powinien być taniec. Dlaczego warto ruszać się 
w rytm muzyki? O tym przeczytacie w dziale „Hobbysta”. 
W lutowym wydaniu gazety znajdziecie także relację z balu 
przebierańców w Świniowicach, Dnia Babci i Dziadka oraz 
zimowych ferii. 

Uczennice Gimnazjum w Brynku wzięły „pod lupę” nasze 
posiłki i postanowiły podzielić się swoimi spostrzeżeniami 
podczas edukacyjnej „Wywiadówki zdrowia”. Jak 
serwować zdrowie na talerzu? Odpowiedź znajdziecie na 
str. 5. 

W numerze również: „Kawałek historii, trudnej, ale 
naszej…”, czyli wspomnienie Tragedii Górnośląskiej, która 
nie ominęła Tworoga. Z kolei w dziale „Na bieżąco” 
piszemy o kierunkach rozwoju sieci wodociągowej na 
terenie gminy, staramy się także zachęcić wszystkich do 
segregacji śmieci, bo jak się okazuje, segregacja oznacza 
czyste oszczędności.  

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
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KURIER TABLICA 
Drodzy czytelnicy, 

jedna z mieszkanek gminy po przeczytaniu tekstu 
wydrukowanego w poprzednim numerze „TWG 
Kuriera” postanowiła podzielić się swoimi 
przemyśleniami. Opinia dotyczy krótkiego 
opowiadania pisanego gwarą, który powstał  
z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg. Tekst stał się pretekstem do dyskusji na 
temat gwary śląskiej, brzmienia poszczególnych słów, 
ich ewentualnej pisowni i zasadności tworzenia  
z gwary języka. Dziękujemy za zainteresowanie 
tematem. 

Redakcja „TWG Kuriera”  

Jestem pełna najwyższego uznania dla Pani Karoliny, tej 
gryfnej frelki, która interesuje się naszą gwarą i nie boi się, 
że to „obciach”. Myślę, że wiele osób uważa, że szkoda 
byłoby, aby gwara zanikła, stąd dobrze, że na różnych 
szczeblach i z różnej inicjatywy organizuje się tyle różnych 
konkursów. Dobrze byłoby, aby przedstawiane przy tej 
okazji teksty nie raziły sztucznością, bo kilka gwarowych 
słów wplecionych w język polski nie spowoduje, że całe 
opowiadanie będzie godką. Coraz rzadziej słyszy się takie 
soczyste gwarowe wyrażenia, jak np. wyzgerny... 

Co do tekstu Pani Karoliny, to mam kilka spostrzeżeń. 
Ferie w gwarze lepiej brzmiałyby jako feryje. Nie znam też 
słowa sznyje. Narty w nazwie nie miały nic wspólnego ze 
śniegiem, raczej z niemiecka nazywały się szije. Nart też 
nie idzie kupić w sklepie z klamotami, bo to raczej kojarzy 
się z ubraniami, już prędzej można by je kupić w sklepie  
z klamorami. Nie słyszałam też nigdy słowa śniygulok. Nie 
znaczy to jednak, że takiego słowa nie ma.  

Strach mnie oblatuje, gdy w uczonych dyskusjach chce się 
z gwary zrobić język. No bo która gwara jest tak „richtig” 
prawidłowa? W jednej wsi, nawet w naszej gminie „chop 
biere tasza i idzie do roboty”, a już w sąsiedniej „chop biere 
tasia”. Jedni „na łobiod jedzą światło, a inni modro 
kapusta”. Pamiętam, że moja ciocia, która była szwoczką 
jednym paniom szyła „klajdy”, innym sukienki a jeszcze 
innym „szaty”, choć te od „szaty” mieszkały jakieś 30-40 
km stąd. Z kolei moja znajoma spod Skoczowa zaskoczyła 
mnie liczebnikami: u niej  np. trzydzieści to było trzicat. 

Wiadomo, że rodowitych Ślązaków lub jak kto woli – 
autochtonów, choćby mówili piękną, poprawną 
polszczyzną, zdradzi intonacja. Kolejny problem, to 
pisownia. Nie wiem, jak powinno się prawidłowo zapisywać 
gwarowe wyrażenia, ale byłabym przynajmniej za 
częściową zgodnością z ortografią i optowałabym za 
zapisem trza zamiast cza oraz trzimcie sie zamiast czimcie 
sie. 

No to trzcimcie sie ciepło! 

Czytelniczka „TWG Kuriera” (dane do wiadomości redakcji) 

 

E-ADMINISTRACJA 

Od czerwca 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
realizuje projekt pod nazwą Platforma Usług 
Elektronicznych (PUE). Dzięki niemu bez wychodzenia 
z domu można mieć dostęp do danych zgromadzonych 
w ZUS oraz wszelkich usług świadczonych przez Zakład.  

Sercem Platformy jest portal internetowy pue.zus.pl. Tam 
użytkownik spotka „Wirtualnego Doradcę”, który 
odpowiada na najważniejsze pytania. Po rejestracji na 
pue.zus.pl i uwierzytelnieniu profilu PUE użytkownik może 
m.in.:  

• sprawdzić swoje dane zapisane na indywidualnym 
koncie w ZUS, 

• śledzić stan swoich spraw i otrzymywać 
powiadomienia e-mail lub  sms, 

• rezerwować wizyty w jednostce ZUS. 

Profil można spersonalizować zgodnie z indywidualnymi  
potrzebami. Dla każdej grupy klientów przygotowano 
specjalny panel: dla ubezpieczonych, 
dla świadczeniobiorców, dla płatników składek.  Dla 
przedsiębiorców przeznaczono także aplikację ePłatnik 
(internetowy odpowiednik programu Płatnik), dzięki której 
przez portal pue.zus.pl można m.in. zgłosić osoby do 
ubezpieczeń i rozliczyć składki.  

BABSKIE COMBRY, CZYLI JAK 
ODERWAĆ SIĘ OD 

CODZIENNYCH OBOWIĄZKÓW 

15 lutego w Boruszowicach-Hanusku  
Koło Gospodyń Wiejskich  
organizuje babski comber.  

Początek imprezy o godz. 19.30  
w restauracji „Hanusek”.  

Gościem specjalnym będzie europosłanka  
Małgorzata Handzlik. 

Informacje i bilety u Ireny Wallach tel. 665 898 651. 

22 lutego w Nowej Wsi Tworoskiej  
odbędzie się babski comber.  

Panowie również mile widziani!  
Zabawa zaczyna się o godz. 18 w miejscowej świetlicy.  

Zapisy u pani sołtys – Reginy Mika oraz  
Marii Makowskiej. Zapraszamy! 

 

Będą potrzebne: dobre humory, chęć na 
karnawałowe szaleństwo i mile widziane 
pomysłowe stroje! 
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KURIER HOBBYSTA 
TANIEC – SPOSÓB NA 
ZADOWOLENIE 

Mamy karnawał, a ten obliguje każdego do 
niespotykanej w innych momentach roku zabawy, 
której ważnym elementem powinien być taniec. 
Dlaczego warto ruszać się w rytm muzyki? Żeby się 
tego dowiedzieć, przyjrzeliśmy się zajęciom 
tanecznym organizowanym przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu. Jeżeli macie wątpliwości co do 
zasadności wyginania się, kołysania, kręcenia  
i podskakiwania, powinniście zrobić to samo. 
Uśmiechnięte młode adeptki sztuki tanecznej są 
bowiem najlepszym argumentem przemawiającym za 
tańcem.  

Jest poniedziałek godz. 18. Najmłodsza grupa właśnie 
skończyła zajęcia, a do treningu przygotowuje się starsza. 
Dziewczyny zaczynają od rozgrzewki. Starannie rozciągają 
mięśnie uważnie słuchając instrukcji prowadzącej. – 
Jesteście gotowe? Zaczynamy! Raz i dwa, raz i dwa… –
instruktorka Katarzyna Marchewka nadaje tempo i wybija 
rytm. Grupa przystępuje do poznawania nowego układu. 
Nieznane kroki lub ich nowa kombinacja wymagają wielu 
powtórzeń. Pomyłek nie brakuje, ale z każdą kolejną próbą 
widać postępy. Dziewczyny nie dają za wygraną  
i konsekwentnie powtarzają kroki. Cały proces wyraźnie 
sprawia im ogromną radość. – Taniec bez wątpienia jest 
sztuką. Tańcząc jesteśmy w stanie ukazać wszystkie 
swoje emocje. Napędza, dodaje energii i sił na kolejny 
dzień. I wiem, że nie jestem w tym poglądzie odosobniona. 
Każdy kto tańczy czuje to samo. Taniec pozwala nam na 
całkowite bycie sobą, by naszym ciałem zawładnęła 
muzyka. Daje ogromną swobodę bycia. W tańcu 
wydzielają się endorfiny, hormony szczęścia, więc bez 
wątpienia ma bardzo dobry wpływ na psychikę człowieka. 
Wycisza i wprowadza w dobry nastrój, dodaje wewnętrznej 
energii. Ze względu na duży wysiłek i pracę wielu mięśni 
pozwala spalać kalorie i wspaniale rzeźbić ciało. Po 
zajęciach tanecznych nasze samopoczucie jest o wiele 
lepsze, a jeśli pojawia się zmęczenie, to idzie ono w parze 
ze spełnieniem i zadowoleniem z siebie – wymienia 
korzyści Kasia Marchewka.  

Nastolatki wyciągają z zajęć dodatkowe lekcje. W tańcu 
zawiera się również element wychowawczy – uczy 
komunikacji w grupie, współpracy, cierpliwości… – W 
przypadku młodych osób ważne jest wsparcie rodziców. 
Jest to pasja dziecka i jeżeli widzi ono zainteresowanie ze 
strony rodziców tym co robi, jakie przynosi efekty, 
a dodatkowo towarzyszą temu słowa pochwały i aprobaty 
to jest to najlepsza nagroda dla małych tancerzy. 
Dodatkowo taniec uczy ciężkiej pracy, samodyscypliny, ale 
i powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci, pewni siebie –
wyjaśnia instruktorka. Pamiętajmy też, że taniec nie tylko 
ćwiczy mięśnie, ale też umysły. Układy trzeba zapamiętać, 
a potem odtworzyć je we właściwej kolejności pracując 
jednocześnie nad synchronizacją ruchów i odpowiednim 
efektem estetycznym.  

Ale co z osobami, które czasy szkolne mają już za samą 
i dalej nie mają odwagi na szaleństwa na parkiecie? Nic 
straconego! – Każdy może nauczyć się tańczyć. Nieważny 
jest wiek i płeć. Jeden ma większe predyspozycje więc 
będzie potrafił osiągnąć więcej w krótszym czasie, 
a drugiemu będzie to przychodziło trudniej, z większym 
nakładem pracy. Jednak taniec drzemie w każdym z nas 
i wystarczy odstawić kompleksy i wstydliwość na bok, 
pozwolić porwać się muzyce, a pozytywna energia będzie 
z nas emanować – zapewnia pani Kasia. Jeżeli jednak 
chcielibyśmy tańczyć jak dziewczyny z kółka tanecznego, 
niezbędna będzie ciężka praca, wielokrotne powtarzanie 
i szlifowanie kroków. – Grunt to się nie zrażać. Poza tym 
powinniśmy pamiętać, że w pierwszej kolejności taniec ma 
nam dawać radość – zaznacza nasza rozmówczyni.  

Godzinne zajęcia szybko mijają. Dziewczyny wiedzą już 
kiedy tańczą za szybko, a kiedy za wolno. Znają swoje 
błędy i konsekwentnie je eliminują. Kiedy kończy się 
spotkanie, w kolejce czekają już panie na zajęcia z zumby. 
W końcu taniec w każdej postaci to dobry sposób na 
kondycje, sylwetkę, a przede wszystkim samopoczucie.   
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KURIER POD LUPĄ 
 ZDROWIE LEŻY NA TALERZU 

– Nie jest możliwe obniżenie ryzyka chorób układu 
sercowo-naczyniowego bez zmiany sposobu żywienia. 
Zdrowe nawyki żywieniowe należy wdrażać już od 
dzieciństwa, bo jesteśmy tym co jemy… – 
przekonywały uczennice III klasy Gimnazjum w Brynku 
podczas „Wywiadówki zdrowia. Zdrowie leży na 
talerzu”. Co to takiego? Laureatki etapu rejonowego 
„Eskulapiady” – Monika Kobędza i Monika Wanot – 
pod opieką nauczycielki Danuty Pichury przygotowały 
spotkanie z rodzicami mające zwrócić uwagę na 
problem złego odżywiania. 

Wiele chorób cywilizacyjnych ma podłoże w złej diecie 
opartej na wysoko przetworzonej  żywności o tzw. dużej 
gęstości energetycznej. Co to znaczy? Mowa o produktach 
o małej objętości, a cechujących się wysoką 
kalorycznością. Dla łatwiejszego zrozumienia: porcja 
warzyw (fasola, pomidor, bakłażan) zawiera 200 kcal  
i wypełni żołądek powodując uczucie sytości, a 50 g mięsa 
schabowego o tej samej kaloryczności spowoduje uczucie 
głodu i „dojadanie” do posiłku. Rada? Według 
gimnazjalistek rozwiązanie jest banalnie proste: gotujmy  
z głową! – Podstawowymi zasadami, którymi należy się 
kierować w codziennym gotowaniu są: regularność 
posiłków (4-5 dziennie), różnorodność tj. umieszczanie  
w diecie wszystkich grup pokarmowych (białka, tłuszczów, 
węglowodanów, witamin i składników mineralnych)  
i dostosowanie pokarmu do wieku, płci i trybu życia – 
wyjaśniają rodzicom, bo jak wiadomo dobry przykład 
powinien płynąć z góry. To rodzice powinni kształtować 
nawyki żywieniowe swoich dzieci. W teorii brzmi prosto, co 
z praktyką? Co jeść i w jakich ilościach?  

• – Główne źródło energii powinny stanowić 
produkty zbożowe, których w ciągu dnia należy 
spożyć średnio około 5-6 porcji. Zalecane spożycie 
produktów zbożowych zależy od zapotrzebowania 
energetycznego. Biały chleb i bułki zamieńmy 
zatem  na wartościowe i zdrowe pieczywo 
pełnoziarniste – mówią uczennice (1 porcja =  
1 mała bułka, 1 kromka pieczywa, 2-3 średnie 
ziemniaki, 6 łyżek gotowanej kaszy lub makaronu). 

• W codziennym jadłospisie w celu pokrycia 
zapotrzebowania na wapń korzystnie jest 
uwzględnić przynajmniej 2 porcje produktów 
mlecznych. Należy wybierać te o obniżonej 
zawartości tłuszczu (1,5-2%), ale nie zupełnie 
odtłuszczone (1 porcja = 1 szklanka mleka, kefir 
200g  lub małe opakowanie jogurtu 150g, 1 kostki 
sera twarogowego, 2 plasterki sera żółtego).  

• Codziennie należy zjeść minimum 5 porcji warzyw 
i owoców, będących niezbędnym źródłem witamin 
i minerałów, w tym antyoksydantów (1 porcja 
warzyw = pomidor, papryka, ogórek, 5 łyżek 
gotowanej marchwi, 1/3 główki sałaty W tym 2-3 
porcje dziennie owoców: 1 porcja owoców = 
jabłko, 1 grejpfruta, 2-3 mandarynki, 10 sztuk 
truskawek, mały banan, szklanka soku ze 
świeżych owoców). 

• Należy ograniczyć spożycie tłuszczów 
zwierzęcych, zastępując je olejami roślinnymi. 
Codziennie optymalnie jest spożyć około 1-2 
porcje tłuszczu. Zalecane spożycie tłuszczu zależy 
od zapotrzebowania energetycznego (1 porcja = 
1 łyżka oleju, 1 płaska łyżka margaryny lub masła). 

• Osoby spożywające mięso, powinny jadać je 
w ilościach umiarkowanych: 1-2 porcje w ciągu 
dnia, wybierając mięso chude, zamiennie z rybami 
oraz jajkami. Korzystne jest większe spożycie 
nasion roślin strączkowych (fasola, soja, 
soczewica). 1 porcja = 70g gotowanej wołowiny, 
udko kurczaka (90g), filet ryby (85g), 2 plasterki 
wędliny drobiowej, 1 jajko, 2/3 szklanki białej 
fasoli. 

 
Prezentacja została uzupełniona przygotowanymi przez 
uczniów zdrowymi przekąskami. Na talerzach znalazły się 
australijskie ciasteczka anzac, sałatka z ryżem 
i ananasem, guacamole, pasta z makreli i pasta 
z suszonych pomidorów. Poniżej podajemy kilka prostych
i zdrowych przepisów. 

Pasta z awokado (guacamole) – śniadanie  

Awokado rozgnieć widelcem, skrop sokiem z limonki, 
dodaj drobno pokrojoną cebulę i pomidory bez pestek, sól 
i chili. Dla ułatwienia możesz całość włożyć do miksera 
i zmiksować (oczywiście cebulę i pomidory już wcześniej 
posiekane). Podawać na pełnoziarnistym chlebie.  

Awokado bogate jest w potas, chlor, sód oraz witaminę E, 
dzięki czemu jest świetnym „paliwem” dla naszego mózgu. 
Idealna propozycja na drugie śniadanie.  

Placuszki z cukinii z sosem jogurtowym – obiad 

Cukinie obierz, zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Jajko 
rozmieszaj w miseczce dodaj mąkę, cukinię i posiekane 
zioła. 

Foto. Danuta Pichura i jej podopieczne podczas prezentacji. 
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Z powstałej masy uformuj okrągłe placuszki. Rozgrzej 
oliwę na patelni. Placuszki smaż z obu stron do łagodnego 
zbrązowienia. Obrany ogórek zetrzyj na małych oczkach, 
wymieszaj z jogurtem, dodaj przeciśnięty przez praskę 
czosnek o parę drobno porwanych listków mięty. Dopraw 
solą, pieprzem i sokiem z cytryny. 

Cukinia, tak jak wszystkie warzywa działa alkalizująco na 
organizm człowieka. Podobnie działa jogurt, który zawiera 
znaczne ilości wapnia. 

NIEMIECKIE PRZYSMAKI 

Od września ubiegłego roku uczniowie klasy V Szkoły 
Podstawowej w Wojsce w ramach nauki języka 
niemieckiego jako języka mniejszości mają również 
zajęcia z „Własnej historii i kultury”.  

 TWG KURIER – POD LUPĄ 

Ostatnio poznali na nich smak prawdziwej niemieckiej 
kuchni. Piątoklasiści sami przygotowywali, piekli, ubijali 
i gotowali. Na stołach pojawiła się oczywiście biała 
kiełbasa z musztardą czyli Weiβwurst mit Senf oraz strucla 
jabłkowa z lodami waniliowymi i bitą śmietaną, czyli 
Apfelstrudel mit Vanilleeis und Schlagsahne. Wszystkim 
bardzo smakowało i na długo zapamiętają tę lekcję.  

Grażyna Nierychło

O PTASICH PYZACH 

Mróz i śnieg choć mogą tworzyć bajkowe krajobrazy, 
niestety nie pomagają zwierzętom w zdobywaniu 
pokarmu. Zimą jedzenia jest znacznie mniej, 
a zwierzęta chętniej korzystają z pomocy ludzi. 
Najprostszym sposobem na dokarmianie jest 
postawienie karmnika. W tym sezonie do akcji włączył 
się tworoski Urząd Gminy. Na wniosek jednego 
z mieszkańców zakupiono karmę dla ptaków, która 
trafiła do naszych placówek oświatowych.  

Postawienie karmnika na parapecie czy słupie to nie tylko 
prosty sposób na pomoc dla ptaków. Tak powstaje kącik 
edukacyjny dla najmłodszych. Przecież obserwacja 
małych, uskrzydlonych sąsiadów zlatujących się ochoczo
ze wszystkich stron, by coś sobie „dziobnąć”, to dla 
dziecka niezapomniana lekcja przyrody. Jak jednak 
pomagać, by nie zaszkodzić? Decydując się na 
dokarmianie zwierząt należy pamiętać o kilku ważnych 
i prostych wskazówkach. Po pierwsze pożywienie 
dostarczane przez człowieka ma jedynie uzupełniać dietę 
zwierząt, a nie stanowić jej podstawę. Specjalista ds. 
ochrony lasu w Nadleśnictwie Brynek, Waldemar Pańczyk,
twierdzi, że dokarmianie nie zawsze ma sens. –
Wskazaniem do takich działań jest gruba pokrywa śniegu 
i niska temperatura. Wtedy ptaki roślinożerne mają 
problem z dostępem do pożywienia – mówi.  

Nie bez znaczenie jest zawartość karmnika. Nadleśnictwo 
Brynek w tym roku wzorem lat poprzednich  dokarmia ptaki 
na dwa sposoby: słonecznikiem oraz popularnymi ostatnio 
„ptasimi pyzami”, czyli kulami tłuszczowymi wypełnionymi 
nasionami, zmielonym zbożem z dodatkiem leśnym 
owoców. Dokarmieniem zajmują się leśnictwa: jedenaście 
rewirowych (obszarowych) i dwa specjalistyczne. Nasz 
rozmówca przestrzega przed karmieniem ptaków chlebem 
z dwóch głównych powodów. Współczesne pieczywo jest 
ubogie w mąkę i jest produktem solonym. – Należy 
pamiętać, że zimą dostęp do wody bywa znacznie 
utrudniony, a sól wzmaga pragnienie – wyjaśnia. Lepszym 
rozwiązaniem będą ziarna zbóż, wspomniane „ptasie pyzy” 
czy słonina (ale nie solona  ani wędzona). Na tak 
przygotowaną ucztę z pewnością zlecą się głodne ptaki. –
Licznie zjawią się sikorki, które bardzo lubią słonecznik, 
wróble, choć ostatnio jest ich mniej, trznadle, grubodzioby, 
kosy, gile, być może jemiołuszki… – wymienia Waldemar 
Pańczyk. 

W lutym Nadleśnictwo Brynek w ramach prowadzonej 
edukacji regionalnej organizuje spotkania w gminnych 
przedszkolach. Pracownicy Nadleśnictwa przekażą 
placówkom karmniki typu heskiego, zamontują je 
i opowiedzą dzieciom w jaki sposób z nich korzystać.   

Foto. Pyszne propozycje uczennic z klas trzecich Gimnazjum. Zdjęcie 
udostępniła jedna z gimnazjalistek – Michalina Chwolik. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
ILUMINACJA – KROPKA NAD „I” 

W marcu 1945 r. książęcy zamek w Tworogu, którego 
fundamenty postawiono jeszcze w XVII w. zamieniono 
w blok mieszkalny. Niegdyś wspaniała budowla powoli 
zamieniła się w ruinę. W apartamentach książęcych 
hodowano gęsi, w jednym z pokoi urządzono rożen na 
parkiecie. Kiedy dach zaczął przeciekać lokatorzy 
zaczęli się wyprowadzać. Nikt wówczas nawet nie śnił, 
że zamek jeszcze kiedyś będzie cieszyć oczy.  

Tymczasem minęło kilkadziesiąt lat a budynek odzyskał 
dawną świetność i śmiało można powiedzieć, że przeżywa 
drugą młodość. Jesteśmy po pierwszym etapie rewitalizacji 
zamku, który zakończono latem ubiegłego roku,  
a w styczniu uroczyście otwarto jego iluminację. Budynek 
stał się prawdziwą perełką architektoniczną gminy  
i powiatu, którą dzięki iluminacji można podziwiać również 
w nocy.  Wójt, Eugeniusz Gwóźdź nie kryje satysfakcji 
mówiąc wprost, że spełniło się jedno z jego marzeń.  

W 1977 r. Urząd Gminy mieścił się w budynku obecnego 
Banku Spółdzielczego. Ze względu na niewielką ilość 
miejsca zaczęto stopniowo adaptować zamkowe 
pomieszczenia na biura. Podjęto również starania  
u konserwatora zabytków o przeprowadzenie remontu. 
Zmieniono dach na blaszany, sukcesywnie remontowano 
kolejne pokoje i otynkowano budynek. Kolejnym ważnym 
momentem odradzania się tworoskiego zamku był 2013 r. 
Wyremontowano wtedy m.in. konstrukcję więźby 
dachowej, wymieniono części elementów konstrukcyjnych 
oraz stolarkę okienną. Dotychczasowe pokrycie z blachy 
cynkowej wymieniono na dachówkę karpiówkę w kolorze 
grafitowym, układaną w koronkę.  

Rozbiórce uległo 9 kominów, znajdujących się na dachu 
Urzędu Gminy, zostały one ponownie wymurowane z cegły 
klinkierowej, w kolorze dachówki. Iluminacja budynku jest 
zwieńczeniem i podsumowaniem dotychczasowych 
dokonań. 

Uroczystość, która odbyła się 10 stycznia, otwarł Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Strzelce Opolskie 
i Koła Łowieckiego „Knieja”. Po krótkim koncercie głos 
zabrał wójt, Eugeniusz Gwóźdź – gospodarz budynku, 
który przywitał gości i podziękował fundatorowi iluminacji 
firmie „Tauron” Dystrybucja S.A. – Wasz dar przyczynił się 
do wydobycia piękna ukrytego w szczegółach 
architektonicznych tego unikatowego pałacu – stwierdził. 

Firma od lat stara się budować dobre relacje 
z samorządami fundując iluminacje symboli Śląska. Lista 
obiektów wciąż rośnie. W ostatnich latach ozdobnie 
oświetlono: kościół w Nakle Śląskim, czy Urząd Miasta 
w Tarnowskich Górach. Iluminacja Urzędu Gminy 
w Tworogu to 14 reflektorów zamontowanych w gruncie, 
7 opraw z lampami wyładowczymi, 3 oprawy z diodami 
LED umieszczone na obiekcie, 2 słupy i 6 opraw 
wyładowczych do oświetlenia elewacji bocznych. 
Całkowita moc zainstalowanych opraw wynosi 3 kW. 
Zanim dokonano oficjalnego uruchomienia iluminacji 
tłumnie zgromadzeni mieszkańcy gminy zobaczyli 
świetlisty taniec ognia połączony z pokazami 
pirotechnicznymi. Widowisku przyglądali się również 
goście: poseł Jerzy Polaczek, wicewojewoda śląski 
Andrzej Pilot, pani starosta Lucyna Ekkert oraz 
przedstawiciele firmy „Tauron”. Uroczystego odpalenia 
iluminacji dokonali wspólnie wójt Gminy Eugeniusz 
Gwóźdź oraz  dyrektor firmy „Tauron”, Dariusz Lamber.
Efektowne oświetlenie budynku wywołało gromkie brawa.  

Oświetlenie jest automatycznie włączane po zmroku 
i świeci do godz. 23. Ze względu na oszczędność energii 
światła gasną na noc. Ponownie są uruchamiane o godz. 5 
i gasną wraz z oświetleniem całej miejscowości. 
Mieszkańcy już się zastanawiają ile będzie to kosztować. 
Wójt uspokaja. – Nie są to duże koszty: ok. 1300 zł na rok
– wyjaśnia.  

Iluminacja to przysłowiowa kropka nad „i” świeżo 
wyremontowanego obiektu. Jednak, jak zaznacza wójt, na 
właściwe zakończenie rewitalizacji musimy jeszcze 
zaczekać. W tym roku czeka nas bowiem II etap remontu –
wykonanie obejścia budynku z parkingami. Finansowanie 
na ten cel jest już zapewnione.  

Na koniec uroczystości ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego „Iluminacja świetlna zamku w Tworogu 
widziana oczami dziecka” organizowanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu. Jury uznało, że prace są 
bardzo ciekawe, wykonane estetycznie różnorodnymi 
technikami.  

Wyniki podajemy na kolejnej stronie.  

 

Foto. Najważniejszy moment uroczystości, czyli odpalenie iluminacji. 
Widowisku przyglądali się mieszkańcy gminy i nie tylko, w tłumie byli też 

goście z gmin sąsiednich. 

 



8 

 

I kategoria: prace przestrzenne 
I miejsce – Kółko plastyczne GOK Tworóg 
II miejsce – Alicja Warzecha 
III miejsce – Julia Gruner 

II kategoria: grupa młodsza 
I miejsce – Amelia Gansiniec 
II miejsce – Kamil Zgodzaj 

III kategoria: grupa starsza 
I miejsce – Emilian Marzec 
II miejsce – Monika Kobędza 
III miejsce – Oliwia Watoła  
III miejsce – Małgorzata Binek 

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

WYJAZDY, WARSZTATY I BRAK 
CZASU NA NUDĘ 

W pierwszym tygodniu ferii dzieci ze SP w Wojsce 
brały udział w zajęciach świetlicowych 
zorganizowanych na terenie szkoły. Zajęcia odbywały 
się od poniedziałku do piątku. Program był bardzo 
ciekawy i każdego dnia uczestnicy mogli liczyć na inne 
atrakcje.  

Foto. Praca wykonana przez koło plastyczne działające przy gminnym 
Ośrodku Kultury – praca bardzo spodobała się jury, w skład którego 

weszli: Grażyna Chmiel, Klaudiusz Wieder, Fryderyk Zgodzaj.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Zaczęło się od mocnego akcentu, jakim był wyjazd do kina 
„Duży Olbrzym” (TCK) na seans w wersji 3D pt. Kraina 
lodu. Kolejne 2 dni (wtorek i środę) uczniowie spędzili na 
terenie szkoły. Wykonywali m.in. kartki na Dzień Babci 
i Dziadka, malowali witraże na okna, a także tworzyli 
wielkie plakaty swoich planet (czerwonej, zielonej, 
niebieskiej i pomarańczowej – tych, którzy chcą wiedzieć 
co kryło się pod tą tajemniczą nazwą zapraszamy do SP 
Wojska). Wśród zabaw nie zabrakło również turnieju 
piłkarzyków, rozgrywek w tenisa stołowego, kalamburów, 
plecenia bransoletek z żyłek i rywalizacji „Brunetów kontra 
Blondynów”. Czwartek był kolejnym dniem wyjazdowym, 
tym razem do Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. 
Chociaż mróz lekko dał o sobie znać, podopiecznym nic to 
nie przeszkadzało i przez godziny szaleli na zjeżdżalniach, 
w basenach, na fali, a leniuszki odpoczywały w jacuzzi. 
Piątek był ostatnim dniem zajęć, jednak nie mniej 
emocjonującym od innych. Uczestnicy wybrali się na krótki 
spacer po Wojsce, by potem zasiąść do pracy nad 
plakatem przedstawiającym przebieg ferii. Nie był to 
jednak koniec atrakcji, gdyż na dzieci czekał poczęstunek 
– pizza, słodycze, chrupki, ciastka i napoje! Każdy 
z uczestników otrzymał także nagrody. 

Zajęcia świetlicowe w Wojsce pozwoliły miło i aktywnie 
spędzić dzieciom pierwszy tydzień ferii zimowych. Kto nie 
był, niech żałuje!  

Hanna Blacha

FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY W TWOROGU 

Telewizor i komputer poszły w odstawkę, bo ferie to 
nie czas na nudę i siedzenie w czterech ścianach. 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu przygotował dla 
dzieci w wieku szkolnym porcję wycieczkowych 
atrakcji.  

45-osobowa grupa dzieci mogła wyszaleć się na basenie
w Gliwicach i Rodzinnym Centrum Rozrywki „Alele” 
w Wilkowicach, zobaczyć najnowsze bajki w kinie 
w Zabrzu i zaprzyjaźnić się z końmi w Ośrodku 
Jeździeckim w Zbrosławicach. 

Więcej zdjęć na okładce gazety.  



9 

 

W trakcie nabożeństwa ktoś wbiegł do kościoła i krzyknął: 
Ruscy we wsi! Ksiądz ks. Karol Jaschik szybko zakończył
nieszpory. – Ludzie częściowo pouciekali do domów, ale 
byli i tacy, którzy z ciekawością oglądali wydarzenie i witali 
żołnierzy radzieckich,  na ulicy zamkowej była zawieszona 
girlanda powitalna  – twierdzi pasjonat lokalnej historii
Fryderyk Zgodzaj. Nie ma dokładnych danych ilu 
mężczyzn z gminy Tworóg deportowano. Nikt nie 
prowadził wówczas rejestrów. Fryderyk Zgodzaj usłyszał 
jednak od mieszkańców gminy pamiętających te trudne 
czasy, że zaledwie co piąty wrócił. Z informacji historyka 
wynika, że w Tworogu wciąż żyje dwóch mężczyzn, którzy 
przeżyli tragedię. Jeden z nich miał więcej szczęścia 
i zdołał uciec podczas transportu. Do dziś pamięta ten 
straszny dzień. Był luty, padał ulewny deszcz, mężczyzn 
prowadzono nie wiadomo gdzie, 
a kobiety z dziećmi stały bezradnie mogąc jedynie 
krzyczeć i płakać. Dla wielu z nich był to moment 
pożegnania, już nigdy nie zobaczyły swoich mężów czy 
ojców. Drugi mężczyzna przez kilka lat pracował w kopalni 
na Ukrainie. Wrócił, ale nie chce rozmawiać o spędzonych 
tam latach. 

Tutejszy urząd zbiera informacje o tamtych wydarzeniach.
Osoby, które chciałyby podzielić się pamiątkami, 
opowiedzieć o przeżyciach rodzin z minionych lat, prosimy 
o kontakt z zastępcą wójta naszej gminy. Na portalu You 
Tube można zobaczyć wstrząsający film „Niech świat 
pamięta o nas. Tragedia Górnoślązaków 1945”.  

„SZPITOL” – NA HORYZONCIE 
ZMIANY  

Najstarszy budynek w Tworogu tzw. „szpitol” od dawna 
czekał na wyjaśnienie do kogo właściwie należy. W świetle 
prawa Nadleśnictwo było właścicielem gruntu, a gmina 
budynku. Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa uznała jednak, 
że prawnym właścicielem jest gmina, a to oznacza zielone 
światło do konkretnych działań. – Będziemy starać się 
o środki unijne na rewitalizację obiektu. Pierwszy wniosek 
chcemy złożyć jesienią – mówi wójt Eugeniusz Gwóźdź. 
Remont zabytkowego budynku będzie się wiązać 
z konsultacjami z konserwatorem zabytków. – Mamy w tym 
zakresie spore doświadczenie, więc z pewnością 
współpraca będzie owocna – twierdzi wójt.  
 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

KAWAŁEK HISTORII, TRUDNEJ, 
ALE NASZEJ… 

Od czasu kiedy w 2010 r. postawiono pod Urzędem 
Gminy pomnik „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen, 
internowań, wywózek i prześladowań” stało się 
tradycją, że przedstawiciele samorządu dwa razy  
w roku składają w tym miejscu wieniec – z okazji Dnia 
Wszystkich Świętych (ku pamięci wszystkich ofiar 
wszystkich wojen z gminy Tworóg) oraz wspomnienia 
tragedii górnośląskiej (na część tych, którzy zostali 
wywiezieni z gminy do robót przymusowych).  

– Pod koniec stycznia 1945 roku Armia Czerwona 
wkroczyła na tereny Górnego Śląska mordując, gwałcąc, 
dewastując wszystko co napotkała na swej drodze. 
Uznając Górnoślązaków za Niemców więziono, wysiedlano 
i deportowano ludność Górnego Śląska w głąb Związku 
Radzieckiego, szacuje się że wywieziono ich prawie 100 
tys. Więzieni w sowieckich łagrach, pracowali głównie  
w Donieckich kopalniach w skrajnie trudnych warunkach. 
Pomimo że nigdy nie nosili broni, nikogo nie skrzywdzili, 
byli traktowani gorzej niż zbrodniarze wojenni. Przez 
kolejne lata zabroniono mówić na ten temat i powoli 
pamięć o tej tragedii zaczęła ginąć, jedynie w rodzinach 
półgłosem wspominano niewinnie pomordowanych swoich 
krewnych. W przyszłym roku mija 70 lat po tych 
tragicznych wydarzeniach, dlatego planujemy  
w szczególny sposób uczcić pamięć po naszych 
przodkach, bo jesteśmy im to winni. Bł. Jan Paweł II kiedyś 
powiedział „ naród który nie pamięta o swej przeszłości, 
nie jest wart istnienia”, dlatego nie możemy bać się 
historycznej prawdy, nawet gdy jest trudna do przyjęcia – 
mówi z-ca wójta, Klaudiusz Wieder.  

21 stycznia 1945 r. do Tworoga od strony Mikołeski (wtedy 
Mikołuszki) wkroczył zwiad żołnierzy sowieckich. 
Następnego dnia, po upewnieniu się, że nie ma oporu, 
wkroczyli większym zgrupowaniem. Żołnierze szli od 
strony Koszęcina i Lublińca. Dotarli do Tworoga  
w niedzielę 22 stycznia po godz. 15, kiedy w kościele 
parafialnym odprawiane były nieszpory.  

 

Foto. Na zdjęciu przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek, wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, jego z-ca Klaudiusz Wieder oraz Fryderyk Zgodzaj 

podczas składania wieńca  
ku czci ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań. 
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DYCKI, JO CI PRZAJA!  

W kolejnym, z cyklu krótkich opowiadań pisanych 
gwarą, autorka opisuje „zolyty”. Jak to może brzmieć 
w śląskiej gwarze? Zapraszamy do lektury.  
Ale z Ciebie gryfno frela! – takie żech znodła ostatnio 
zdanie we internecie. Każdo kobita je gryfno, pra? Ja, 
czasami nerwujymy naszych chopów, ale łoni tyż 
świyntymi niy są. Dycki nom przajom, a my im. Downi to 
niy boło tych roztomajtych „świąt zakochanych” i innych 
takich. Jak synkowi podobała sie dziołcha to łon musioł sie 
ło nia fest postarać. Kawalyr długo łazioł do libsty. Na jej 
rynka musioł se synek zasłużyć, łoooj musioł. Jak już cołko 
familijo poznała szaca swoi dziołchy, to boły zrynkowiny. 
I tukej już modzi mieli wiyncyj swobody. To już do kościoła 
razym łazili, do jakiego tyjatru mogli se razym iść. Jak 
pogoda boła fajno to na szpacyr ciśli. Dopiero jak byli sami 
to se mogli pozwolić na jakie dzióbki. A we niydziela jedli 
u dziołchy w doma łobiod i pili se kawa.  

Jak taki kawalyr przyłazioł to żeby gańby sie niy najeść to 
przynosioł babom jaki kwiotek, chopom kwarytka gorzołki , 
a dzieckom tytka bombonów. Terozki mają prości. Som 
telefony, komputery i inne takie, to modym je łatwi sie 
zgodać. A i pozwalają se na wiyncyj. Downi to modzi 
widzieli sie dwa razy we tydniu, tera to se mogom każdo 
wolno chwila być razym. Jak nie poradzom sie spotkać, to 
coś inkszego wymyślą. Te dzisiejsze chopcy to mają 
roztomajte pomysły. Terozki prócz kwiotków i jakich 
bombonierek to zabiyrają swoje dziołchy do kawiarnie na 
jakoś dobro kawa i konsek cista, abo na jaki dobry łobiod. 
Dali są we modzie szpacyry. Takich, co se przają to idzie 
rozpoznać łod razu, bo sie za rynce czimią abo ściskają. 
No i obchodzą te „Walyntynki”. Wysyłają roztomajte kartki, 
na kerych są herca. Ale najważniejsze je to, żeby se 
pedzieli jak fest se przają. I to powinniście se godać 
dziynnie swoi babie, abo chopowi, a niy ino jak jakie 
świynto przidzie!  

Czimcie się ciepło! 

Karolina Gatys

TWG KURIER – KULTURALNIE 

KARNAWAŁOWE 
PRZEBIERANKI 
Różowa wróżka, klaun, pajacyk, biedronka, Indianin, 
aniołek, motyl i czarownica. To tylko niektóre  
z pomysłowych przebrań dzieci ze Świniowic.  

Malcy, którzy przyszli z rodzicami, mogli liczyć na tańce, 
konkursy i słodkie małe co nieco. Było, jak na karnawałowe 
szaleństwo przystało, wesoło i barwnie.   

Karnawałowy bal przebierańców odbył 30 stycznia  
w świetlicy miejscowej remizy strażackiej. Zorganizowała 
go pani sołtys z radą sołecką przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Tworogu. 

MAMY SWOJE POTRZEBY! 

17 stycznia słuchacze Akademii Seniora spotkali się by 
porozmawiać o potrzebach osób starszych. Pogadankę 
poprowadziły dyplomowana pielęgniarka oraz psycholog.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
JAK JEST CO ROBIĆ – ROBIMY! 

Oni nie wiedza co to znaczy lenistwo. Jak jest coś do 
zrobienia, po prostu zabierają się do roboty. 
Społecznie, bo przecież chodzi o to, żeby sobie 
pomagać. Sołtys i strażacy z Połomii wiedzą, że mogą 
na siebie liczyć i dlatego, kiedy pojawiła się potrzeba 
wyremontowania miejscowej świetlicy, nikt się wiele 
nie zastanawiał. Do pracy wzięli się 7 stycznia. Remont 
już dobiega końca. 

Wszystko zaczęło się od pomysłu pomalowania ścian. – 
Szybko jednak okazało się, że zakres prac trzeba będzie 
poszerzyć, a ostatecznie skończyło się na remoncie 
generalnym – mówi sołtys, Stefan Paś. Trudno się dziwić, 
budynek ma 120 lat. Zanim trzy lata temu otwarto w nim 
świetlicę, pełnił rolę przedszkola, a wcześniej również 
szkoły. Historyczna zabudowa zaczęła domagać się uwagi. 
Na liście priorytetów znalazło się więc gipsowanie ścian, 
zabudowa belek wystających z sufitu, wymiana 
kaloryferów, okien i drzwi. Wszystkie prace oszacowano 
na 13 tys. zł. – Remont naprawdę był konieczny – 
zapewnia sołtys. Ostatnie wichury porządnie uszkodziły 
okna, a zimą „uciekające” ciepło to nie lada problem  
i spore wydatki. – Mamy nadzieję, że teraz będzie u nas 
cieplej – mówi Stefan Paś.  

Sołtys twierdzi, że siłą roboczą byli strażacy, którzy 
rozumieją, że świetlica jest środowisku potrzebna. On 
z kolei koordynował prace, starał się o fundusze, 
rozmawiał z ludźmi, załatwiał. I trzeba przyznać, że 
skutecznie, bo udało mu się pozyskać tyle, ile 
potrzebowali. Otrzymali pomoc od Teresy Chęcińskiej, 
pełnomocnika wójta ds. rozwiązywania problemów 
alkoholowych, Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu oraz 
Urzędu Gminy w Tworogu. W pracach wzięli udział: Józef 
i Piotr Woldan, Michał i Grzegorz Szotek, Stefan i 
Radosław Paś, Rafał Sowa, Marcin Grzesiek, Witold 
Grzelak, Józef Jonecko, Wojciech Pytlik. Natomiast do 
sprzątania po remoncie zobowiązały się panie 
uczęszczające na aerobik.  

TRAFNE RZUTY 

10 stycznia w Boruszowicach odbył się Finał gminny 
koszykówki szkół podstawowych dziewcząt 
i chłopców.  

W finale tym zarówno dziewczyny, jak i chłopcy z SP 
w Tworogu zdobyli I miejsce, a tym samym awansowali do 
Finału powiatowego, który odbędzie się w Radzionkowie. 

A oto szczegółowe wyniki: 

Chłopcy 
SP Tworóg - SP Boruszowice 26:4 
SP Tworóg - SP Wojska 38:5 

Dziewczęta 
SP Tworóg - SP Boruszowice 38:1 
SP Tworóg - SP Wojska 35:1 

Najlepszymi zawodnikami uznano Partyka Katrynioka 
z kl. VI oraz Julię Pokorską z kl. V SP w Tworogu. 
Najskuteczniejszymi strzelcami zostali: Jakub Jeleniak z kl. 
VI (30 punktów) i Julia Pokorska (42 punkty) także z naszej 
szkoły. 

Hanna Pawełczyk

Dziś sala świetlicy jest nie do poznania. Prowadzą do niej 
oryginalne, 120-letnie drzwi, które poddano gruntownej 
renowacji. Ściany, które dosłownie zaczynały się sypać, 
naciągnięto siatką, ogipsowano i oszlifowano, kaloryfery 
dostosowano do metrażu pomieszczenia, wstawiono 
nowe, szczelne okna, pojawiły się też inne lampy  
i naprawiono ich instalację. Kuchnię odgrodzono nowymi 
drzwiami, wykonano też prowadzący do niej schodek. – 
Mamy jeszcze kilka marzeń związanych ze świetlicą. 
Chcielibyśmy w przyszłości wymienić okna w kuchni  
i przedsionku. Pomalować kuchnię i wyremontować 
przedsionek wraz z ubikacjami. To będą nasze kolejne 
cele – mówi sołtys. Należy dodać, że świetlica 
rzeczywiście spełnia swoją rolę. – Odbywa się tu m.in. 
aerobik, różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, 
zebrania itp. Jednym słowem wszystko co dzieje się na wsi 
– twierdzi.        
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FITNESS CHARYTATYWNY 

Jak zrobić coś dla siebie i jednocześnie pomóc komuś, 
kto tego potrzebuje? Instruktorka fitnessu, Ewelina 
Pankiewicz oraz uczestniczki zajęć, które odbywają się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu, znalazły na 
to receptę. Zorganizowały „Fitness charytatywny” na 
rzecz Darka Kaszuby z Brynka.  

Darek w grudniu skończył 16 lat Jego choroba – dziecięce 
porażenie mózgowe – skazała go na ciągłą walkę o lepsze 
jutro. Rehabilitacja nastolatka wymaga mnóstwa pieniędzy, 
a tych wciąż brakuje. Panie spotykające się na fitnessie 
wraz ze swoją trenerką uznały, że chcą pomóc. 24 
stycznia trenowały więc dla Darka i uzbierały 570 zł. Jak 
stwierdziły, był to dla niego nieco spóźniony prezent 
urodzinowy. 

Dla wielu oglądanie wnucząt jest okazją do snucia 
wspomnień o czasach kiedy przyprowadzali w te same 
progi swoje dzieci. Teraz są już „dziadkami” i ze 
wzruszeniem przyglądają się dzieciom własnych dzieci. –
To bardzo miłe spotkać rodziców a teraz dziadków swoich 
przedszkolaków. Obserwuję ten proces zmiany ról już od 
35 lat. Wspomnieniom nie było końca, ale czas szybko leci 
więc do zobaczenia za rok – mówi nauczycielka, Teresa 
Adamczyk.  

K.S. OLIMPIA BASKET 
BORUSZOWICE – KLUB 
SPORTOWY ZAPRASZA  
 
Koszykarski klub sortowy K.S. Olimpia Basket 
Boruszowice działa na terenie Szkoły Podstawowej 
w Boruszowicach. Powstał w połowie października 
minionego roku, ale zalegalizowany został w styczniu. Na 
chwilę obecną gromadzi zawodników w wieku od 16 lat 
w wzwyż. Treningi odbywają się w każdy wtorek o godzinie 
19.00.  
 
W skład zarządu wchodzą Henryk Osadnik – prezes klubu, 
Michał Gumiński – zastępca prezesa, Dariusz Maleński –
sekretarz, Adam Aleksy – skarbnik oraz Wojciech Szastok. 
Dodatkowych informacji udzielają organizatorzy: 
tel. 884 694 083 (prezes) lub 727 219 400 (skarbnik).  

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy. 

 

– Dziękujemy wszystkim paniom za wsparcie okazane 
Darkowi. Jednocześnie zachęcamy mieszkańców gminy 
do aktywnego uczestnictwa w podobnych akcjach, a być 
może realizacji własnych charytatywnych pomysłów. 
Wszyscy kreatywni i aktywni mogą liczyć na naszą pomoc 
– mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, 
Grażyna Chmiel.  

KIEDYŚ RODZICE, DZIŚ 
DZIADKOWIE 

W tym roku starszaki z Gminnego Przedszkola w Tworogu 
zorganizowały Święto Babci i Dziadka inaczej niż 
zazwyczaj. Przedstawiły „Jasełka”, czyli historię 
bożonarodzeniową, a potem wiersze, tańce, piosenki  
i muzyczne instrumentacje piosenek dla dzieci zagrane na 
cymbałkach. Na uroczystość przybyło bardzo dużo gości.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

JASEŁKA NA MEDAL 

13 stycznia 2014 r. uczniowie klas III Szkoły Podstawowej 
w Tworogu, przygotowani przez wychowawczynie: 
mgr Brygidę Samol i mgr Dorotę Taiber zdobyli III miejsce 
w XVII Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk 
Bożonarodzeniowych „Radlińskie Betlejki” w Radlinie. 

Przedstawienie jasełkowe „Ach, co za noc” zdobyło 
uznanie nie tylko komisji oceniającej, ale i widzów. 
Przepiękne widowisko zachwyciło także seniorów naszej 
gminy, którym zostało ono zaprezentowane 4 stycznia 
w naszej szkole oraz rodziców uczniów, którzy mieli
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możliwość zobaczenia go 7 stycznia tego roku. 
Trzecioklasistom i przygotowującym ich nauczycielom 
bardzo serdecznie gratulujemy! 

Hanna Pawełczyk 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE DLA 
SENIORÓW 
Przełom roku to czas dzielenia się opłatkiem  
i składania sobie noworocznych życzeń. Seniorzy  
z Boruszowic i Hanuska spotkali się w restauracji 
Hanusek, by wspólnie podzielić się opłatkiem i życzyć 
sobie szczęśliwego Nowego Roku. 

Opłatkowo-noworoczne spotkanie seniorów miało miejsce 
17 stycznia. W restauracji „Hanusek” zgromadziło się  
70 seniorów z Boruszowic i Hanuska w wieku powyżej  
70 roku życia. Organizatorem był sołtys Boruszowic Marian 
Łuczak oraz Rada Sołecka Boruszowice-Hanusek. Na 
spotkaniu obecni byli: Wójt gminy Tworóg Eugeniusz 
Gwóźdź, przewodnicząca Rady Gminy Maria Łukoszek, 
wicestarosta tarnogórski Andrzej Elwart, sołtys Mikołeski  
Ludmiła Batkowska oraz ksiądz Konrad Lempa. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Wśród gości znaleźli się również Seniorzy sołectwa 
Mikołeska. Gościom przygrywała orkiestra  OSP 
w  Boruszowicach, w której okazyjnie zagrał wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. Nie zabrakło opłatka i   wzajemnej 
wymiany życzeń świąteczno-noworocznych. Spotkanie 
trwało do godziny 21.00. Każdy uczestnik  otrzymał od 
Wójta mały upominek w postaci pocztówki z iluminacji 
budynku Urzędu Gminy Tworóg. 

Zdjęcia ze spotkania znajdziecie na naszej stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl. 

WODNE NOWINKI 

Według nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 
2014 za każdy metr sześcienny wody mieszkaniec 
zapłaci 3,91 zł brutto. Cena za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków wynosi 13,20 zł brutto. 
Z uwzględnieniem dopłaty ze strony gminy (3,26 zł/m3 
ścieku) mieszkaniec podłączony do kanalizacji za 
każdy m3 ścieku zapłaci 9,94 zł brutto. W tym roku 
zmieniają się nie tylko taryfy. – Inwestujemy mnóstwo 
pieniędzy w rozwój sieci wodociągowej i modernizację 
ujęć – zapewnia prezes Zakładu Usług Komunalnych, 
Adam Chmiel. Co więc zmieni się na lepsze? 

• Od 1 stycznia 2014 r. zmienia się w istotny sposób 
wiele przepisów ustawy o VAT, w wyniku których 
należy skorygować sposób rozliczeń za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Co to oznacza w praktyce? Do tej pory 
część mieszkańców płaciła kwoty prognozowane –
cena była uśredniana. – Od tego roku nie ma 
prognozowania – mówi prezes ZUK, Adam 
Chmiel. Innymi słowy istotne będzie rzeczywiste 
zużycie wody, a to wiąże się z odczytem licznika. 
W związku z tym mieszkańcy posiadający umowę 
zakładającą rozliczenie co dwa miesiące, muszą 
się liczyć ze zmianą umowy. W tym celu proszeni 
są o kontakt z Zakładem Usług Komunalnych 
w Tworogu.    

 W związku ze zmianą przepisów podatkowych, 
od miesiąca marca ZUK – Tworóg zmienia 
dotychczasowy sposób rozliczeń za wodę.  

Do końca marca 2014 r. należy zgłosić się  
w siedzibie Zakładu celem zmiany umowy na: 

• faktyczne zużycie wody podawane przez 
odbiorcę do dnia ostatniego każdego 
miesiąca osobiście, telefonicznie lub za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.zuk.tworog.wer.pl  
lub 

• dotychczasowy system płatności na 
podstawie faktur wystawianych  
w terenie przez inkasenta przy odczycie 
wodomierza co dwa miesiące. 

 

Foto. Spotkanie noworoczne stało się okazją nie tylko do serdecznych 
rozmów przy  kawie, i dzielenia się opłatkiem, to także idealny moment by 
sprawdzić się w roli muzyka. Na zdjęciu miejscowa orkiestra dęta, której 

wsparcia udzieli gościnnie wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 
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• Zakład Usług Komunalnych systematycznie 
poprawia jakość swoich usług. W tym roku 
rozpoczyna proces wprowadzania systemu 
zdalnego odczytu wody. Planowany czas realizacji 
inwestycji to 5 lat. Czym jest nowy system?  

Mowa o radiowym odczycie liczników. Obecnie liczniki 
odczytuje odbiorca wody lub inkasent. Nowoczesne 
rozwiązanie umożliwi nie tylko szybkie, ale i dokładne 
odczytanie zużycia przez inkasenta, który może dokonać 
odczytu jadąc samochodem. Ponadto w ten sposób 
zostanie wyeliminowane nieuczciwe pobieranie wody. 
Dostawca wody nie tylko ma do dyspozycji precyzyjne 
dane, ale też monitoring pojawiających się alarmów, co 
pozwala na szybką reakcję i wyeliminowanie  
np. przecieku. Od lutego opłaty abonamentowe nieco 
wzrosły – m.in. dzięki temu będzie możliwe wdrożenie 
systemu.  

• Mieszkańcy Połomii dwukrotnie musieli zmierzyć 
się z problemem skażenia wody. W pobranych 
wówczas próbkach wykryto bakterię coli. Wobec 
tego woda podawana do sieci ze stacji uzdatniania 
wody Połomia wymagała chlorowania. Szybko 
jednak pojawiły się głosy, że środki chemiczne 
stosowane w celu wyeliminowania problemu są 
drażniące. Dziś mieszkańcy Połomii nie muszą się 
już martwić. Nawet gdyby problem powrócił, 
Zakład Usług Komunalnych znalazł inny sposób na 
dezynfekcję.  

– Razem z wójtem gminy Tworóg odwiedziliśmy niemiecką 
gminę Schöllkrippen, gdzie zobaczyliśmy w jaki sposób na 
zachodzie rozwiązuje się podobne problemy. Niemcy 
stosują w tym celu lampy UV – wyjaśnia Adam Chmiel. 
Sterylizujące lampy UV wykorzystują promieniowanie  
o określonej długości fali, z pomocą którego niszczą DNA 
mikroorganizmów (wirusów, bakterii, grzybów, 
pierwotniaków). Jest to bezpieczna metoda dezynfekcji, 
która nie wymaga stosowania środków chemicznych. Nie 
wpływa więc na skład chemiczny wody i nie działa 
drażniąco.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. W stacji uzdatnia wody Połomia działa już dezynfekująca lampa UV. 

Lampa została już zamontowana w stacji uzdatniania wody 
Połomia. Jeżeli się sprawdzi, Zakład planuje zakupić 
kolejne lampy do czterech pozostałych stacji.  

• Od kilku lat pracownicy ZUK-u mają do dyspozycji 
system telemetryczny, czyli podgląd on-line na 
wszystkie przepompownie. Dzięki nowoczesnemu 
rozwiązaniu wiedzą dokładnie ile wody w danym 
dniu, miesiącu, czy porze dnia pobierają 
mieszkańcy danej miejscowości. To samo dotyczy 
ścieków.  

– Możliwości systemu są ogromne – zapewnia Adam 
Chmiel. Dostarcza wielu przydatnych informacji, powala na 
tworzenie raportów, zestawień, analiz… Czarno na białym 
widać co się dzieje w przepompowniach, a jeżeli dzieje się 
źle np. któreś urządzenie ma problemy – system informuje 
o tym odpowiednimi alarmami. Prezes ZUK-u widzi też 
kolejne możliwości, które pojawią się po wprowadzeniu 
radiowego odczytu liczników. Dzięki temu będzie można 
porównywać dane i wyłapywać każdą nieprawidłowość.  

SEGREGUJĄC OSZCZĘDZAMY 

– Mieszkańcy mają realny wpływ na ceny za wywóz 
śmieci – mówi prezes Zakładu Usług Komunalnych, 
Adam Chmiel. Okazuje się, że wystarczy segregować, 
by doprowadzić do rzeczywistych oszczędności. 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” informowaliśmy 
o obniżeniu stawek za wywóz odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tworóg 
i konieczności złożenia deklaracji. – Dziękuję 
mieszkańcom za poważne potraktowanie sprawy i szybkie 
złożenie deklaracji – mówi wójt. Obniżone stawki będą 
obowiązywać przez 1,5 roku.  

W jaki sposób mieszkańcy są w stanie doprowadzić 
o obniżenia stawek lub nie podwyższania ich 
w przyszłości? Jedynym sposobem jest segregacja śmieci. 
Jak zauważają wójt i prezes ZUK-u, widać postępy. 
Mieszkańcy coraz sprawniej segregują, wciąż jednak 
daleko nam do zachodnich sąsiadów. O sprawności 
systemu stosowanego w Niemczech i zaangażowaniu 
mieszkańców w segregację, przedstawiciele samorządu 
mogli się przekonać podczas wizyty w gminie 
Schöllkrippen, w powiecie Aschaffenburg – znanym ze 
sprawnej gospodarki śmieciowej. – Chcemy zbierać dobre 
wzorce i realizować sprawdzone metody w naszej gminie –
przyznają wójt i prezes Zakładu Usług Komunalnych.  

Należy wyraźnie podkreślić, że to, ile śmieci 
wysegregujemy wpływa bezpośrednio na oszczędności nie 
tylko Zakładu, ale wszystkich mieszkańców. Im mniej 
w kuble, a więcej w workach do segregacji, tym lepszy 
wynik ekologiczny i ekonomiczny. – Prosimy zwracać na to 
uwagę i starać się wysegregować jak najwięcej. Wszyscy 
na tym zyskamy – zachęca Adam Chmiel.  

W jaki sposób właściwie segregować? Informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie internetowej Zakładu 
Usług Komunalnych w Tworogu www.zuk.tworog.wer.pl 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Należy pamiętać, że zarówno remont drogi, jak 
i przebudowa skrzyżowania z pełną sygnalizacją należą do 
inwestycji rządowych. Ruchliwa droga przebiegająca przez 
Tworóg jest drogą krajową, nie gminną, wobec tego 
decyzję o rozpoczęciu prac w tym zakresie nie podejmuje 
wójt, a odpowiednie ministerstwo.  

Gdy tylko uda się ustalić konkrety, a  władze samorządowe 
mają nadzieję, że stanie się to po spotkaniu z panią 
wicepremier, będziemy o tym pisać. Wójt prosi 
o cierpliwość.  

MIESZKAŃCY NIE TRACĄ 
NADZIEI 

Jedyna droga dojazdowa do Mikołeski i jednocześnie 
najgorsza w powiecie – wciąż straszy fatalnym stanem. 
Mieszkańcy sołectwa już wiele razy usłyszeli obietnice. 
Do tej pory nikt ich nie zrealizował. Nadziei jednak nie 
tracą, choć póki co fakty mówią jasno:  na ten moment 
w budżecie powiatu nie ma przewidzianych żadnych 
działań związanych z Mikołeską, remont drogi nie jest 
także uwzględniony w wieloletnim planie finansowym. 

– Po spotkaniu w starostwie powiatowym w Tarnowskich 
Górach ustaliliśmy, że w tym roku będzie wykonana 
nakładka na całej długości drogi – twierdzi sołtys Mikołeski, 
Ludmiła Batkowska. W budżecie powiatu nie ma póki co 
takich założeń, jednak pani sołtys liczy, że w trakcie roku 
znajda się pieniądze, które będzie można przesunąć na 
realizację obietnicy. Po ostatniej sesji Rady Powiatu, radny 
powiatowy Adam Chmiel potwierdza, że pojawiło się 
światełko w tunelu. Po złożeniu przez niego kolejnego 
wniosku w sprawie Mikołeski, wywiązała się dyskusja, 
w wyniku której padły zapewnienia, że sprawa nie zejdzie 
na dalszy plan. 

Faktem natomiast jest rosnąca liczba mieszkańców 
sołectwa, nowe domy i koleje sprzedane działki. Brak 
działań na drodze dojazdowej powoduje, że lista potrzeb 
rośnie. Wymiany wymagają słupy kilometrowe na tzw. 
mijankach, które są uszkodzone. Niezbędne jest też 
wyczyszczenie rowów odwadniających. Dziury, które 
w minionym roku doraźnie załatano frezem, znów 
zaczynają dawać o  sobie znać. – To jest rozwiązanie 
dobre na kilka miesięcy – mówi Gabriela Szram, która do 
niedawna pełniła funkcję sołtysa Mikołeski.  

Jedno jest pewne. Ci, którzy zdecydowali się mieszkać 
w Mikołesce z pewnością nie odpuszczą i będą robić co 
tylko w ich mocy, by doprowadzić do remontu drogi. To 
przecież kwestia ich bezpieczeństwa. – To ważny temat, 
droga do Mikołeski pozostaje priorytetem – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. W 2012 r. gmina złożyła w powiecie 
wniosek dotyczący najważniejszych zadań jakie powiat 
powinien wykonać na terenie gminy Tworóg. Na 
pierwszym miejscu znalazł się remont drogi powiatowej na 
odcinku Boruszowice-Mikołeska. Podobny wniosek, choć 
poprzedni nadal jest aktualny, został złożony przez Adama 
Chmiela na ostatniej sesji Rady Powiatu.  

 

BRZEŹNICA – ZNAMY 
WYKONAWCĘ REMONTU 

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
w Katowicach wyłonił wykonawcę na remont zbiornika 
wodnego w Ośrodku Wypoczynkowym „Brzeźnica”. 
Przypomnijmy tylko, że poprzedni wykonawca wycofał 
się, więc przetarg trzeba było ogłosić ponownie.  

Wygrała firma Kochel Stanisław z Rybnika, która 
oszacowała zakres prac na 1 mln 150 tys. zł. Z informacji 
prezesa Zakładu Usług Komunalnych, Adama Chmiela 
wynika, że zalew nie był oczyszczany przez ok. 40 lat. 
Można więc się tylko domyślać, że nadszedł najwyższy 
czas na remont.  

Wójt, Eugeniusz Gwóźdź zaznacza, że nie jest to 
inwestycja gminna, tylko Śląskiego Zarządu Melioracji  
i Urządzeń Wodnych. Zasługą władz samorządowych  
i zaangażowanego w temat prezesa było ciągłe 
przypominanie o potrzebie oczyszczenia zbiornika, 
zwracanie uwagi na problem, przysłowiowe wchodzenie 
drzwiami i oknami. Innymi słowy, mówiąc w wielkim 
skrócie, odwiedzali ŚZMiUW do skutku. – Bo taka jest 
nasza rola. Potrzeby gminy, nawet jeżeli wykraczają poza 
jej zadanie, nie mogą być nam obojętne – mówi wójt.   

Remont zbiornika wodnego „Brzeźnica” to nie wszystko.  
W przyszłości na terenie Ośrodka ma się wiele zmienić. Na 
zagospodarowanie czeka pięciohektarowy teren 
inwestycyjny wcześniej przejęty bezpłatnie z Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Opolu, co zostanie zrealizowane 
przez gminę w nowym okresie programowania Funduszy 
Europejskich 2014-2020. – Chcemy to zrobić z wielkim 
rozmachem, ale potrzebne są do tego środki unijne – mówi 
wójt.  

TEMAT BUMERANG  

– Od czasu otwarcia „Biedronki” ruch uliczny w tym 
miejscu bardzo się nasilił. Przejazd przez 
skrzyżowanie jest trudny i niebezpieczny – twierdzi 
jedna z czytelniczek w liście do redakcji (dane do wiad. 
red.). Temat drogi DK 11 powraca jak bumerang, bo 
wciąż nie został rozwiązany. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, mimo niekończących się 
interwencji władz samorządowych, wciąż nie 
przystąpiła do remontu odcinka.  

– Dlaczego nikt z tym nic nie robi? – pytają niektórzy 
mieszkańcy. Władze gminne z pewnością nie zgodzą się  
z tym, bo wciąż temat wałkują, piszą pisma, zbierają 
petycje, niejednokrotnie odwiedzili GDDKiA  
w Katowicach i Warszawie. Teraz planują spotkanie  
z panią wicepremier oraz minister infrastruktury i rozwoju, 
Elżbietą Bieńkowską. Niestety umówienie terminu 
spotkania z panią wicepremier nie jest łatwe i przeciąga się 
w czasie. Na szczęście, jest realna szansa, że uda się w 
połowie lutego. Dlaczego jedna droga wymaga interwencji 
na najwyższym szczeblu?  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

ILUMINACJA URZĘDU GMINY – 
FOTORELACJA 

 

Foto. Wójt wita gości i wszystkich mieszkańców gminy podczas  
„Święta światła”, czyli iluminacji Urzędu Gminy. 

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. Jedną z atrakcji był taniec ognia połączony z pokazami 
pirotechnicznymi.  

Foto. Widowisku przyglądało się sporo mieszkańców gminy.  

Foto. Zimowa propozycja GOK-u dla najmłodszych to seria wyjazdów do 
atrakcyjnych z punktu widzenia dzieci miejsc. Uczestnicy wycieczek mieli 

niezapomnianą okazję wyszaleć się m.in. w basenach: jednego dnia 
wypełnionymi wodą, drugiego  kolorowymi piłeczkami.  

FERIE Z GMINNYM OŚRODKIEM 
KULTURY W TWOROGU 


