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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

w wakacyjnym wydaniu „TWG Kuriera” poznacie nazwiska 
młodych i zdolnych, czyli gimnazjalistów z najwyższymi 
średnimi. Bohaterami tego numeru są również seniorzy, 
którzy w czerwcu obchodzili złote i diamentowe gody. 
O mieszkańcach gminy piszemy w dziale „Na bieżąco”. 

Naszym lokalnym produktem eksportowym z pewnością 
może być chleb. Zdaniem wójta pieczywo z gminnych 
piekarń zasługuje na najwyższą ocenę. Jest znane 
i cenione na terenie całego Śląska. Kto i jak produkuje 
smaczne chleby? „Pod lupę” bierzemy trzy piekarnie 
z terenu gminy.    

Piszemy również o VI Dniach Tworoga. W tym roku 
bawiliśmy się na placu za tworoskim zamkiem. 
Zakończenie rewitalizacji budynku było jednym z powodów 
świętowania. Ponadto podsumowujemy rok szkolny, 
poznajemy tajemnice kostki Rubika i przypominamy 
o atrakcjach jakie czekają na terenie „Brzeźnicy”. Życzymy 
udanych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu! 

Zapraszamy do lektury! 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
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KURIER TABLICA 
KANALIZACJA W BRYNKU 
Budowa kanalizacji w Brynku jest już prawie zakończona. 
Trwają prace odbiorowe inwestycji wykonanej przy 
wsparciu środków unijnych z PROW. Fundusze pozyskał 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu przy współpracy  
z Urzędem Gminy.  

ZUK informuje, że 48 posesji ma możliwość podłączenia 
do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej. W przypadku 
samodzielnego wykonania przyłącza kanalizacyjnego, 
należy poinformować ZUK o podłączeniu przed 
zasypaniem ułożonych rur kanalizacyjnych ze względu na 
konieczność dokonania odbioru technicznego. Wszelkie 
pytania należy kierować pod nr tel.: 32 285 73 67 
(oczyszczalnia ścieków) lub 381 00 50 i 284 67 93 (biuro).  

RADIOWY ODCZYT LICZNIKÓW 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu wprowadził system 
zdalnego odczytu liczników wody. Nowoczesne 
rozwiązanie umożliwi nie tylko szybkie, ale i dokładne 
odczytanie zużycia przez inkasenta, który może dokonać 
odczytu jadąc samochodem.  

ZUK ma 4 lata na założenie nakładek do radiowego 
odczytu na wodomierze u wszystkich odbiorców. Jednak 
już dziś każdy odbiorca wody ma możliwość założenia 
konta do elektronicznego biura obsługi klienta (EBOK). Za 
pośrednictwem nowoczesnego rozwiązania bez 
wychodzenia z domu można dokonać płatności. Konto 
daje możliwość m.in. podania odczytu wodomierza, 
wzglądu do faktur, aktualnych cen wody i ścieków, 
dokonania płatności, analiz i zestawień. – Coraz więcej 
instytucji korzysta z tego rozwiązania. Jest wygodne  
i sprawne – mówi Adam Chmiel, prezes ZUK.  

Aby założyć konto należy zgłosić się do Zakładu Usług 
Komunalnych celem wypełnienia formularza akceptacji 
korespondencji elektronicznej. Formularz można również 
pobrać ze strony internetowej zakładu. 

PODZIĘKOWANIE 

Niniejszym pismem,  jako Rodzice Filipa Szeląga, 
pragniemy serdecznie podziękować Zastępcy Wójta Gminy 
Tworóg Panu Klaudiuszowi Wieder za inicjatywę, którą 
podjął by nagrodzić wyniki sportowe naszego syna. Na 
Pana ręce składamy również podziękowania dla Wójta 
Gminy Pana Eugeniusza Gwóźdź oraz Rady Gminy 
Tworóg za poparcie i ufundowanie nagrody. 

Wyróżnienie to ma tym większe znaczenie, ponieważ 
łucznictwo jest w naszym kraju sportem niszowym, lecz 
ostatnimi czasy coraz więcej osób interesuje się tą 
dyscypliną. 

Nagroda, którą syn od Państwa otrzymał dopinguje go do 
dalszych treningów, czego skutkiem będą kolejne sukcesy, 
czego Państwu i sobie życzymy. 

Z podziękowaniem 
Anna i Marcin Szeląg  

R          E          K          L          A          M          A 

ŚWIĘTO PIECZENIA 
CHLEBA 

Pod patronatem Piekarni-Cukierni 
Małgorzaty Szyguła 

19 lipca w Świniowicach 

Program: 

• godz. 14 – pieczenie chleba w wiejskim 
„piekarnioku” 

• godz. 17 – drugi wsad chleba  

• godz. 17 – oficjalne rozpoczęcie imprezy za 
budynkiem OSP, wystąpi Bernadeta Kowalska 
i Przyjaciele 

• godz. 20 – zabawa taneczna z zespołem 
„Optium”  

Ponadto dobrze zaopatrzony bufet oraz placki, grill, 
ciasto i kawa. 

Na imprezę zapraszają: rada sołecka, KGW i OSP  
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KURIER POD LUPĄ 
GMINA TWORÓG LASEM  
I CHLEBEM PACHNĄCA 

Cicha, spokojna, otoczona lasami, oferująca 
mieszkańcom oraz przyjezdnym piękne tereny 
rekreacyjne, ale nie tylko... Na obszarze gminy Tworóg 
działają trzy piekarnie szczycące się chlebem na 
tradycyjnym zakwasie, bez chemii, sztuczności  
i „ulepszaczy”. Zdaniem wójta, Eugeniusz Gwoździa to 
niepowtarzalne walory i mocne strony gminy. Produkty 
z tworoskich piekarni są znane i cenione na terenie 
całego Śląska. 

Tworóg  
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tworogu 
jest największym producentem pieczywa na terenie gminy 
Tworóg (piekarnie: Tworóg oraz Wojska), a jedynym  
w Gminie Krupski Młyn. W zakresie produkcji pieczywa GS 
posiada tradycje sięgające daty założenia Spółdzielni, 
która powstała 21.06.1946 r. – W dzisiejszych warunkach 
gospodarki rynkowej jakość pieczywa to podstawowy 
parametr decydujący o powodzeniu w ostrej walce 
konkurencyjnej – mówi Paweł Plasa, prezes Zarządu GS 
„SCH” Tworóg. Ale jak uzyskać wysoką jakość? Trudno tu 
o prostą definicję. Obejmuje ona zespół takich cech jak: 
wartość odżywcza, smak, zdrowotność, trwałość, 
atrakcyjność oraz świeżość. Co więcej ze względu na 
świeżość pieczywa nie można go produkować  
w nadmiarze i tworzyć zapasów. 

Jak wyjaśnia prezes Zarządu na jakość konsumpcyjną 
pieczywa największy wpływ ma skład ilościowy użytych do 
produkcji surowców tj. głównie proporcja mąk pszennej  
i żytniej; jakość i jednolitość użytych surowców (głównie 
mąki); prawidłowość i stabilność stosowanych procesów 
produkcyjnych i oczywiście kwalifikacje i zaangażowanie 
załogi. Należy dodać, że 95% piekarzy to pracownicy 
wyszkoleni przez Spółdzielnię. – W naszym przypadku 
oprócz wymienionych czynników o popularności pieczywa 
produkowanego przez naszą Spółdzielnię decyduje przede 
wszystkim to, że produkcja odbywa się tradycyjną 
technologią, formowanie pieczywa odbywa się ręcznie  
a garowanie – „leżakowanie” przebiega w koszyczkach 
wiklinowych aż do wyrośnięcia. Wypieku pieczywa 
dokonuje się w ceramicznych piecach piekarniczych 
opalanych węglem lub brykietami z drewna, do produkcji 
chleba nie stosuje się żadnych polepszaczy w celu 
uzyskania większej objętości pieczywa lub skrócenia 
procesu technologicznego, a technologię opieramy na 
stosowaniu naturalnego zakwasu z mąki żytniej, dlatego 
nasz chleb możemy nazwać produktem ekologicznym. Do 
produkcji stosujemy nieprzerwanie od ponad 20-tu lat mąki 
produkowane przez Młyn „Wielowieś”, których jakość 
pozwala na zachowanie stabilności i jednolitości procesów 
produkcyjnych – mówi Plasa. 

Do standardowych produktów Spółdzielni należą chleby 
pszenno-żytnie oraz bułki pszenne. Z pieczywa razowego 
prym wiedzie bardzo znany „Chleb królewski”, a także inne 
ciemne pieczywo takie jak „Variocorn” oraz „Dar zbóż”.  

 

– Sprzedaż naszego pieczywa sięga daleko poza granice 
naszej gminy, bowiem w woj. opolskim aż do Ozimka, a w 
drugą stronę do Pyskowic i okolicznych wiosek, a przede 
wszystkim do Tarnowskich Gór, gdzie posiadamy 16-stu 
odbiorców. Ogółem posiadamy około 55 odbiorców 
pieczywa, co świadczy o jego smaku i bardzo dobrej 
jakości. Wszystkim naszym klientom życzymy smacznego i 
zachęcamy do spożywania naszych ekologicznych 
produktów – mówi prezes, Paweł Plasa. 

Boruszowice  
Nie można przejechać obojętnie obok tego miejsca. 
Zapachy kuszą z takim uporem, że trzeba wejść, by 
zaspokoić ciekawość i coraz głośniejsze burczenie 
w brzuchu. – Kupię tylko drożdżówkę, albo rogalik, a może 
jednak jeszcze chleb i kilka bułek? – zastanawia się 
mieszkanka Tarnowskich Gór będąca przejazdem 
w Hanusku. Ze sklepu wychodzi z pełną torbą świeżego 
pieczywa… 

Piekarnia „Dżelfa” jest rzemieślniczą firmą rodzinną 
funkcjonującą od 1970 roku. Zapoczątkowana została 
przez rodziców Jana i Jadwigę Rozenbaum, a rozwinięta 
przez dzieci Marka i Annę oraz zięcia Tadeusza Opara. 
W roku 1992 firma przekształciła się w spółkę cywilną. 
Dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnej pociągnął za sobą 
potrzebę zwiększenia zdolności wytwórczych i obecnie 
firma jest na etapie otwierania dodatkowego zakładu 
produkcyjnego. Właściciele od początku istnienia 
działalności produkcyjnej określają szereg priorytetów, 
z których najważniejszym jest kryterium jakości 
wytwarzanych produktów. W tym celu firma „Dżelfa” 
postawiła na własną sieć dystrybucji gwarantującą pełny 
nadzór nad produktem od jego powstania do momentu 
zapakowania dla klienta. Produkcja piekarnicza 
i cukiernicza oparta jest na tradycyjnych oraz własnych, 
wypróbowanych recepturach. Chleb wytwarzany jest na 
bazie naturalnego zakwasu, którego złożony proces 
fermentacji i czasochłonność jest podstawą do 
wyprodukowania pieczywa charakteryzującego się 
bogactwem smaku i zapachu. Głównym celem firmy jest 
zaspokajanie gustów nawet najbardziej wymagających 
klientów, dlatego też przez cały czas rozszerzana jest 
oferta asortymentowa. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Od pewnego czasu Świniowice znane są również 
z wypieku chleba w słomiance w ponad stuletnim, 
wolnostojącym piekarniku znajdującym się w pobliżu 
piekarni. Niemal dwa lata temu grupa mieszkańców wsi 
odrestaurowała zabytek i od tamtej pory przy różnych 
okazjach organizowany jest tam niemal publiczny wypiek 
chleba. Cały proces nadzoruje oczywiście pani Małgosia. 
Piekarniok jest rozpalany na święta Wielkanocne i Boże 
Narodzenie. Ważnym wydarzeniem były dla Świniowic 
ubiegłoroczne dożynki oraz 125-lecie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Świniowicach. Wtedy właśnie po raz pierwszy 
wykorzystano stary piekarniok do wypieku chleba. 
A ponieważ stoi on tuż przy głównej drodze przebiegającej 
przez wieś, każdy mógł zobaczyć jak wygląda praca 
piekarzy. Mieszkańcy z nieukrywaną ciekawością zaglądali 
piekarzom przez ramię, robili zdjęcia, wypytywali, w końcu 
sięgali po pajdy, smarowali „tustym” i ze smakiem zajadali. 
Technologia, jaką zaprezentowali miejscowi piekarze, 
niczym się nie różni od tej sprzed stu lat. – Bo i po co 
zmieniać coś, co jest dobre? – pyta retorycznie pani 
Małgosia.  

19 lipca w Świniowicach odbędzie się Święto Pieczenia 
Chleba, podczas którego świniowicki zabytek znów 
odżyje i każdy będzie mógł spróbować pajdy chleba 
z dzieciństwa.  

– Wspomniany chleb w słomiance można kupić w naszej 
Piekarni, ale trzeba go zamówić z wyprzedzeniem – mówi 
Małgorzata Szyguła. Kto ma ochotę się więcej dowiedzieć 
na temat świniowickiej Piekarni-Cukierni i piekarnioka 
zapraszamy na stronę:  

www.piekarnia-mszygula.pl 

Fragment powyższego tekstu ukazał się także w dwumiesięczniku MZKP 
„Przystanek Europa” [nr 3(8), czerwiec 2014]. 

  

Bieżąca oferta to ponad sto rodzajów pieczywa i wyrobów 
cukierniczych.  Firma „Dżelfa” specjalizuje się w produkcji 
tortów na indywidualne zamówienie klientów i wypieku 
ciast świątecznych, komunijnych i weselnych. Ponadto dla 
prawdziwych łakomczuchów oferuje różnego rodzaju 
ciasteczka, babeczki, pączki i rogaliki. Prawdziwym 
rarytasem jest Chleb Ciemny z Żurawiną, który dostępny 
jest w każdą środę oraz Chleb Pasterski na Liściu Kapusty 
wypiekany  w czwartki. 

Wyroby Piekarni-Cukierni „Dżelfa” w poniższych punktach 
sprzedaży: 
Hanusek, ul. B. Chrobrego 16 
Strzybnica, ul. Marii Kuncewiczowej 9 
Pniowiec, ul. Jagodowa 63 
Tarnowskie Góry – Hala, box 60 
oraz w Tworogu na placu handlowym w firmowym 
samochodzie (od ok. 5.45 do 11.30). 
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 32 284-76-97 
wew. 22 

Świniowice  
Piekarnia-Cukiernia w Świniowicach działa od 17 lat.  
To jedno z tych miejsc, w których smak chleba przywołuje 
czasy dzieciństwa. – Będąc jeszcze dzieckiem 
obserwowałam swoją mamę podczas rytuału 
cotygodniowego pieczenia chleba. Chleb był wypiekany na 
zakwasie z dodatkiem serwatki, maślanki lub zsiadłego 
mleka i zawsze zjadany do ostatniej kromki – mówi 
właścicielka piekarni-cukierni Małgorzata Szyguła. 
Wspomnienie z dzieciństwa i pasja do wypieków 
zainspirowały ją do produkcji własnego pieczywa. Dziś  
w Świniowicach można kupić właściwie wszystkie możliwe 
wypieki, zarówno piekarnicze, jak i cukiernicze  począwszy 
od różnorodnych rodzajów chleba, po torty (komunijne, 
tradycyjne kremowe, śmietankowe, weselne we wszystkich 
możliwych wariantach). Piekarnia oferuje także szeroki 
wybór ciasteczek (na wagę, francuskie, tzw. makarony, 
kokosanki, szplitry itp.). Jak na cukiernię z prawdziwego 
zdarzenia przystało można tutaj kupić tradycyjne, swojskie 
ciasta drożdżowe z makiem, serem, posypką i z owocami, 
które zawsze smakują jak śląski, weselny kołocz.  
Do wypieku swoich produktów pani Szyguła używa tylko 
składników najwyższej jakości. – Nasz chleb jest pieczony 
na naturalnym zakwasie z najlepszej mąki, ziarna są  
z naszego regionu i mielone w „naszym” Wielowiejskim  

młynie, bez dodatku konserwantów i spulchniaczy. Od lat 
trzymamy się tradycji. Wszystkie produkty w naszej 
piekarni są samodzielnie robione. Mamy kreatywnych 
pracowników, cukiernicy realizują autorskie pomysły, 
potrafią dostosować się do potrzeb klienta. Bo on jest dla 
nas najważniejszy. Zadowolony klient to najlepsza reklama 
dobrego produktu – mówi właścicielka. Ich produkty poza 
Świniowicami można kupić także w punkcie firmowym 
w Tarnowskich Górach oraz w Wielowsi, a także u ajentów, 
którym codziennie dostarczamy świeże pieczywo.  
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KURIER HOBBYSTA 
KOSTKOMANIACY 

Niby nic, ot taki mały, kolorowy sześcian. Pozornie 
średnio ciekawy przedmiot. A jednak. Od momentu 
kiedy w latach 70. XX stulecia kostka Rubika trafia do 
powszechnej sprzedaży, rozpoczyna się jej zawrotna 
kariera. Na czym polega wyjątkowość układania 
kostki? Daniel Wojtasik i Michał Adamczyk, 14-letni 
mieszkańcy Tworoga, najwyraźniej znaleźli odpowiedź 
na to pytanie. Układają w każdej wolnej chwili, pobijają 
własne rekordy, stawiają sobie kolejne wyzwania  
i przygotowują się do zawodów, bo jak sami przyznają 
– to mocno wciąga…  

Kolejne poziomy wtajemniczenia 
Daniel pasją do układania zaraził się od kuzyna, a Michał 
od Daniela. Szybko zdrowo się uzależnili od popularnej 
łamigłówki i dziś spotykają się, by wspólnie poukładać. 
Czasami dołącza do nich Jakub Galla. Daniel po kostkę 
sięgnął 1,5 roku temu, a Michał rok temu. Zaczynali od 
najbardziej znanej kostki 3x3x3. Rekord świata w jej 
układaniu wynosi 5,5 sekundy. – My robimy to w ok. 20 
sekund – mówi Daniel. W ramach ciekawostki dodamy 
tylko, że wynalazca kostki Ernő Rubik pierwszy raz układał 
ją przez miesiąc! – Żeby szybko układać, należy poznać 
odpowiednie algorytmy i zapamiętać je – wyjaśnia Michał 
nie odrywając oczu od kostki. Algorytmy to nic innego jak 
„wzory na ułożenie”, określona sekwencja ruchów. 
Prawdziwy rubikowy maniak nie poprzestanie jednak na 
opanowaniu kilku trików. Kostka zmusza do rozwoju. Dziś 
z wielkim podziwem można podglądać Daniela i Michała 
jak ich sprawne palce obracają ruchome sześciany.  
Są w stanie, używając tylko jednej ręki i jednego palca, 
ułożyć kostkę w czasie kilkudziesięciu sekund. – Na razie 
nie opanowaliśmy układania z zawiązanymi oczami, ale to 
tylko kolejny poziom i kwestia czasu – śmiejąc się mówią 
nastolatkowie. Obserwując jednak ich zaangażowanie  
i imponujące umiejętności, szybko osiągną swój cel.  

Najnowsze nabytki przyjechały aż z Chin. Jedna z kostek 
posiada certyfikat autentyczności. Jest to kostka, którą 
układał Marcin Kowalczyk w programie „Mam talent”. 
Michał Posiada kostki klasyczne 3x3x3 oraz ich wariacje: 
2x2x2 i 4x4x4, kostki w formie walca, piramidy, 
dwunastościanu, a nawet okrągłe! Każda z nich to nowe 
wyzwanie dla układającego. – Nie zawsze jednak to, co 
wygląda na trudne, jest takie w rzeczywistości. Wiele razy 
przekonaliśmy się, że wymyślna kostka okazała się łatwa 
do poukładania – przyznaje Michał. Nie tylko kształt jest 
ważny, ale też producent kostki.  –  Dobra kostka gładko 
się rusza i ścina zakręty. Chodzi o zachowanie płynności 
ruchów, bo jeżeli kostka będzie się zacinać nie można jej
sprawnie ułożyć. My najbardziej lubimy kostki MoYu 
i Dayan –  tłumaczy Daniel. Na płynność ruchów kostki 
wpływa też odpowiednia pielęgnacja. Mniej więcej raz w 
miesiącu są one „naoliwiane” smarem silikonowym. Bez 
takich zabiegów z czasem zaczęłyby się zacinać. Do pełni 
szczęścia chłopcy potrzebują jeszcze profesjonalnego 
timera, by móc z dokładnie określić czas układania.  

Rodzice są „za” 
– Jestem jak najbardziej za rozwijaniem takiego hobby –
mówi mama Michała, Teresa Adamczyk. – Od małego 
próbowaliśmy syna czymś zainteresować. Jego pierwszym 
hobby były klocki lego, budował z nich małe roboty. Ma też 
kolekcję szachów. Teraz jednak najbardziej interesują go 
kostki Rubika – przyznaje mama. Rodzice starają się 
wspierać zainteresowania dzieci i zabierają ich na zawody. 
Na razie w większości „podglądane”. Byli w Gliwicach 
i Zawierciu, gdzie obserwowali zawodników i w ten sposób 
określali kierunki swojego rozwoju. Swój debiut na 
zawodach mają jednak już za sobą. Uczestniczyli 
w I Tarnogórskich Zawodach Speedcubingowych 
w konkurencji 2x2x2 i 3x3x3. Chłopcy zajęli w nich 
V miejsce. Daniel w rywalizacji 3x3x3, a Michał 2x2x2.   

Mieszkańcy gminy mieli okazję zobaczyć umiejętności 
„kostkomaniaków” podczas Dni Tworoga. Chłopcy 
promowali swój „Rubiklub” i demonstrowali kolekcję kostek 
zapraszając wszystkich do wypróbowania swoich sił. 

Foto. Kostka Rubika to świetna zabawa, ale przede wszystkim gra 
logiczna, która rozwija umiejętność sprawnego myślenia i kojarzenia 

faktów. Sposób na łączenie przyjemnego z pożytecznym. 

Foto. Choć  liczne strony i publikacje prezentują metody ułożenia kostek 
rubika, wydaje się, że to nie wystarcza. Nic nie zastąpi osobistego 

zaangażowania, zainteresowania, a także gotowości poświęcenia czasu. 

„Naoliwiona” kolekcja 
Michał nie tylko układa kostki, ale też je zbiera. Jego 
kolekcja liczy ok. 40 sztuk o niezwykłych kształtach. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
BOOKCROSSING W TWOROGU 

9 czerwca akcję „bookcrossing” w naszej miejscowości 
przeprowadzili Liderzy CPCD Teresa Adamczyk i Karina 
Jaksa przy współpracy z Sylwią Szwarc. Przemaszerowały 
z dziećmi i uczniami ulicami Tworoga i rozdawały książki 
mieszkańcom, którzy zaskoczeni, a zarazem zadowoleni 
odbierali książki dla swoich dzieci. Swoją drogę zakończyły 
w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie czekały na dzieci 
książki „uwolnione” z półek przez panie bibliotekarki. 

W pierwszej części spotkania pani Bożena opowiedziała 
uczestnikom o swoich przeżyciach i spostrzeżeniach 
z wyprawy, można było usłyszeć wiele ciekawostek na 
temat podróży i samej Afryki. Po obejrzeniu slajdów była 
okazja do rozmowy z autorką. Przy kawie i ciastku 
uczestnicy wydarzenia rozmawiali o swoich gustach 
czytelniczych, a bezpośredni kontakt z pisarką okazał się 
niezastąpioną okazją do zadania każdego pytania. Pytali 
o Afrykę, o książkę, a nawet samą autorkę. Z kolei dla pani 
Bożeny  spotkanie było nie tylko promocją książki, ale też 
źródłem cennych uwag na temat swojej twórczości. 
Spotkanie zakończyło się optymistycznym wnioskiem. 
Panie stwierdziły, że może warto spotykać się regularnie 
i otworzyć klub coś na kształt klubu książki. Mamy 
nadzieję, że pomysł przetrwa i zostanie zrealizowany.  

SPACER PO KRAJU KWITNĄCEJ 
WIŚNI 

Kiedy młody Japończyk osiąga pełnoletność, jak 
wygląda jego śniadanie w szkole i co to takiego 
omrice? – pytała Gimnazjalistów w Brynku Machiko 
Nakagawa, która przyjechała z Japonii, by przybliżyć 
swoją kulturę. Młodzież z zainteresowaniem 
wysłuchała wykładu i chętnie odpowiadała na stawiane 
pytania. Japonka odwiedziła brynkowską szkołę 
3 czerwca i można śmiało powiedzieć, że zabrała 
uczniów w inspirujący spacer po Kraju Kwitnącej 
Wiśni. 

Przeciętny Europejczyk niestety niewiele wie o kulturze 
Japońskiej. Kojarzymy takie słowa jak kimono, gejsza, 
sushi, czy harakiri… Jednak nasza wiedza o codziennym 
życiu w tym odległym kraju jest raczej skąpa. Gość 
gimnazjalistów świetnie sobie z tego zdaje sprawę. Pani 
Nakagawa przyjechała do szkoły ubrana w tradycyjne 
kimono, a towarzyszyła jej tłumaczka Marta Czernecka. 
Panie przygotowały szereg slajdów przedstawiających
elementy składowe japońskiej kultury. Była mowa m.in. 
o tradycyjnych strojach, które na przestrzeni wieków 
ulegały przekształceniom oraz chińskim i zachodnim 
wpływom. 

Akcja „uwalnianie książek” rozpoczęła się w maju. Liderki 
w swoich miejscach pracy czyli w Szkole Podstawowej  
i Gminnym Przedszkolu w Tworogu przygotowały półki 
bookcrossingowe, z których każdy mógł sobie zabrać do 
domu książki i wspólnie z rodzicami poczytać, pooglądać, 
wymienić się. Po co? Żeby książki były używane, by trafiły 
do czytelników. Jak zapewniają liderki wiele dzieci  
i rodziców skorzystało z tej możliwości, wielu pytało  
o książki i dziękowało za wypożyczanie dla swoich dzieci. 
Akcja trwała do końca roku szkolnego.  

Dziękujemy wszystkim za udział w naszej akcji. 

SPOTKANIE Z AFRYKĄ  
W WOJSCE 

Jednym z ważniejszych zadań każdej biblioteki jest 
kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie 
zainteresowań użytkowników i szerzenie  
w społeczeństwie nawyku sięgania po książki. Dobrą 
formą popularyzacji książki i czytelnictwa są spotkania 
autorskie, mają one charakter bezpłatny i otwarty. 
Jedno z takich spotkań miało miejsce w filii GBP  
w Wojsce. 

12 czerwca gościem biblioteki filialnej w Wojsce była 
Bożeną Mazalik, mieszkanka Wojski i autorka książki  
pt. „Baba na Safari”. Uczestnicy spotkania mieli okazję 
przenieść się w afrykański świat polowań i zobaczyć około 
500 zdjęć podróżniczych z tamtych okolic. 
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Japonka wyjaśniła również dlaczego w jej kraju funkcjonują 
aż cztery alfabety i co jej rodacy lubią jeść. – Japończycy 
jedzą oczami. Ważny jest nie tylko smak, ale też sposób 
podania – mówiła pokazując zdjęcia potraw. – Sushi to nie 
nasz jedyny pokarm – od razu zaznaczyła. – Ale nawet 
zwykły kotlet jemy pałeczkami, dlatego kroi się go przed 
podaniem – wyjaśniła. Japończycy znają wiele odmian 
ryżu, dodają go do wielu dań. Znajduje się m.in. w omurice 
– popularnym omlecie z ryżem. Gimnazjaliści poznali 
zwyczaje i codzienne życie swoich rówieśników, zobaczyli 
zdjęcia tradycyjnego szkolnego posiłku oraz uniformu. 
Okazało się też, że japońska młodzież osiąga pełnoletność 
w wieku 20 lat. – Dzisiaj w japońskiej kulturze wyraźnie 
widać zachodnie wpływy – przyznała Japonka. 

Po wykładzie odbyły się warsztaty kaligrafii japońskiej.  
Machiko Nakagawa pochodzi z Hamamatsu w prefekturze 
Shizuoka, która leży pomiędzy Tokyo i Osaką. Co ciekawe, 
w mieście Hamamatsu znajduje się replika pomnika 
Fryderyka Chopina z warszawskich Łazienek. 

PROGRAM REGIONALNY  
W PRZEDSZKOLU 

13 czerwca w Gminnym Przedszkolu w Tworogu 
zakończyła się realizacja Programu Edukacji 
Regionalnej „Tworóg – moja mała Ojczyzna” 
prowadzony przez koordynatora Teresę Adamczyk.  

Przedszkolaki wzięły udział w Konkursie Wiedzy o swojej 
miejscowości, który poprowadzili zaproszeni goście: 
historyk Tworoga pan Fryderyk Zgodzaj, bibliotekarka 
Gminnej Biblioteki pani Renata Kościelny oraz dyrektor 
Gminnego Przedszkola pani Irena Mrówka. 

Dzieci po zapoznaniu się na różnych zajęciach 
w przedszkolu z naszą miejscowością, jej historią, 
tradycjami, zabytkami, tańcami, piosenkami, potrawami 
oraz instytucjami związanymi z Tworogiem, odpowiadały 
na pytania zadawane przez gości. W konkursie wzięły 
udział dzieci 5-6-letnie z grup „Słoneczka”, „Kotki” i „Misie 
Kubusie”. Grupy zdobyły maksymalną ilość punktów, 
a dzieci otrzymały dyplomy i nagrody, które wręczyli im 
zaproszeni goście. Teraz nasi przedszkolacy mogą być 
przewodnikami Tworoga. Dziękujemy wszystkim za pomoc 
w zorganizowaniu konkursu.  

Teresa Adamczyk

KONCERTOWY PIĄTEK  

Sposobów na dobry początek weekendu jest wiele, 
jednak 20 czerwca wielu mieszkańców gminy 
postawiło na wieczór w miłym towarzystwie przy 
nastrojowej muzyce. W Nowej Wsi Tworoskiej 
i Hanusku odbyły się bowiem kameralne koncerty. 

W Nowej Wsi Tworoskiej w kawiarni rancza „Baranówka” 
wystąpił  Robert Kasprzycki (na zdj. poniżej), jeden 
z najbardziej znanych reprezentantów piosenki autorskiej. 
Ta folkowo-kabaretowa podróż do „Krainy łagodności” 
z pewnością jest trafionym prologiem do zapowiadanego 
przez właścicieli cyklu wydarzeń kulturalnych.   

Z kolei restauracja  „Hanusek” zaprosiła na spotkanie 
z Janem (Kyks) Skrzekiem, polskim muzykiem, legendą 
śląskiego bluesa. Muzyk zagrał i zaśpiewał
w restauracyjnym grill-barze. Koncert na świeżym 
powietrzu zachęcił wielu mieszkańców do przyłączenia się 
do piątkowego relaksu przy muzyce (zdj. poniżej).   
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W tym roku wysłane zostały listy do fabryki BMW  
w Monachium i firmy Ferrero we Frankurcie nad Menem, 
która to produkuje Nutellę. No i znowu przyszły 
odpowiedzi, fabryka BMW przesłała nawet kolejne 
niespodzianki. Uczniowie już myślą, do kogo napisać  
w przyszłym roku... 

Grażyna Nierychło 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
ROZWOJU GMINY TWORÓG 
INFORMUJE 

Konkurs na logo i nazwę gminnych ścieżek rowerowych 
nie został rozstrzygnięty. W konkursie wziął udział jeden 
projekt. Nadesłał go mieszkaniec Tworoga. Autor projektu 
zostanie nagrodzony.  

AUTOBUS NA WAKACJE 

Od dnia 30.06.2014r. do 31.08.2014r. autobusy linii nr 64, 
85, 103, 129, 152, 153, 191, 646 i 780 kursować będą wg 
rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze bez nauki 
szkolnej. Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie 
autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 743 747, 748 i 791 
oraz 739 (tylko rozkład obowiązujący w dni robocze 
szkolne).  

W związku ze spodziewanym zwiększeniem liczby 
podróżnych dojeżdżających w czasie wakacji nad Zalew 
Chechło, zlecona zostaje obsługa linii nr 87 autobusami 
przegubowymi z wyjątkiem wczesnorannych kursów wozu 
2 w dni wolne od pracy od godziny 4.14 do godziny 5.26, 
które obsługiwane będą tak jak dotychczas taborem 
średniopojemnym. 

PLAC IM. KS. HOSCHECKA 

23 czerwca podczas ostatniej sesji uchwałą rady 
gminy w Tworogu nadano placowi za urzędem gminy 
imię ks. Valentina Mathiasa Hoschecka, kronikarza, 
któremu zawdzięczamy wiedzę o przeszłości Tworoga 
i okolic.  

Valentin Mathias Hoscheck urodził się 16 lutego 1757 r. 
w Łabędach. Uczył się w szkole średniej w Carlshof 
(Karłuszowiec) w Tarnowskich Górach i w Jemielnicy, przy 
klasztorze cysterskim. Nauki teologiczne i filozoficzne 
pobierał we Wrocławiu i Krakowie. 31 marca 1781 r. 
w Poznaniu został diakonem. 7 dni później odbyły się jego 
święcenia kapłańskie. Wkrótce ks. Hoscheck wyjechał do 
Niemodlina, pierwszego miejsca pełnienia kapłańskiej 
posługi. Druga jego parafia znajdowała się w Wiązowie. 
Później został administratorem kościoła w uzdrowisku 
Minkowice.  16 lipca 1785 r. hrabia Philipp de Colonna 
zgłasza jego kandydaturę na parafię w Tworogu. Dekretem 
z dnia 30 sierpnia 1785 r. został mianowany proboszczem 
w Tworogu. Posługę duszpasterską rozpoczął 11 września 
1785 r. Czas spędzony na terenie Tworoga zaowocował 
powstaniem jedynego w swoim rodzaju tekstu źródłowego, 
z którego do dziś korzystają historycy. Ks. Hoscheck pisał 
bowiem księgę inwentaryzacyjną (kronikę)  „Liber 
Archivalis Parochiae Tworogiensis”. Jego notatki to pełne 
dat, opisów i komentarzy relacje z codziennego życia 
parafii. Dziś z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, 
że są bezcenne. Parafia w Tworogu wiele zawdzięcza 
kronikarzowi, to on na dzisiejszej ul. Lublinieckiej 23 
wybudował w 1794 r. probostwo. Budynek stoi do dzisiaj. 
Zasłużył się również jako propagator kultu św. Antoniego 
na terenie parafii. Wiele informacji o życiu Bractwa św. 
Antoniego przetrwało właśnie dzięki jego zapiskom. 
13 sierpnia 1802 r.  po 17 latach został przeniesiony do 
parafii Wiśnicze. Zmarł  10 kwietnia 1817 r. w Wiśniczu. 

Samorządowcy postanowili uczcić pamięć księdza 
nazywając świeżo wyremontowany plac jego imieniem 
oraz stawiając w tym miejscu pomnik z napisem „Pamięci 
ks. V. M. Hoschecka proboszcza tutejszej parafii w latach 
1785-1802, kronikarza ziemi tworoskiej i okolic. Tworóg 
dnia 23 czerwca 2014 r.”. 

DZIECI LISTY PISZĄ... 

Jak dobrze motywować uczniów do nauki języka 
niemieckiego? Pisać listy! Od dwóch lat uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Wojsce korespondują z dwoma szkołami  
z niemieckich miast Essen i Petershagen. Poznają w ten 
sposób nowych przyjaciół, ich tradycje i zwyczaje. 
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Sobotnie (28 czerwca) imprezowanie otworzyli uczniowie 
gminnych szkół. Jako pierwsi zaprezentowali się 
gimnazjaliści ze swoją interpretacją wiersza „Rzepka” oraz 
dwie sekcje zespołu „Tworożanie” działającego przy SP  
w Tworogu: regionalna i współczesna. Występy młodych 
mieszkańców gminy zostały entuzjastycznie przyjęte  
i nagrodzone gromkimi brawami. Z kolei Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu na scenie reprezentowało kółko 
taneczne.  

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Mali, więksi i najwięksi tancerze, czyli trzy grupy wiekowe 
przekonały widownię, że taniec to świetna zabawa. 
Późnym popołudniem na scenie pojawił się Mirek 
Jędrowski, który poprowadził śląską biesiadę. Sobotnie 
spotkanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem „Gold 
Sax”. Dodatkową atrakcją były darmowe przejażdżki 
bryczką ufundowane przez ranczo „Baranówka” z Nowej 
Wsi Tworoskiej.  

W niedzielę najmłodsi spotkali się z wesołymi smerfami. 
Smerfetka, Laluś i Pracuś przyjechali z mnóstwem 
pomysłów na dobrą zabawę. Na scenie zobaczyliśmy też 
dziewczyny z zespołu „The Chance” znane z programu 
„X Factor”, których potężne głosy słychać było z daleka. Po 
muzycznej uczcie mieszkańcy gminy spotkali się 
z wesołym jak zawsze Jackiem Kierokiem. Deszczową 
aurę z pewnością załagodził kolejny gość Dni Tworoga,
czyli barwny zespół „Ramolsi”. Choć padało, Tworożanie 
nie odpuścili i bawili się w najlepsze do późnych godzin 
wieczornych z grupą „Amaro”.   

VI DNI TWOROGA –  
PROMOCJA WALORÓW 
TURYSTYCZNYCH  
ZIELONEJ GMINY ŚLĄSKA 

Gmina Tworóg należy do najpiękniejszych gmin 
Śląska. Obok zabytków architektonicznych jej atrakcją 
są stadniny koni, Ośrodek Wypoczynkowy 
„Brzeźnica”, czy też ścieżka edukacyjna przy 
Nadleśnictwie Brynek. Gmina dysponuje też bazą 
noclegową i lokalami gastronomicznymi. Jednym 
słowem to idealne miejsce na popołudniową  
i weekendową rekreację. VI Dni Tworoga odbyły się 
pod hasłem „Promocja walorów turystycznych zielonej 
gminy Śląska”. Organizatorzy: Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu i Urząd Gminy chcieli w ten sposób 
przypomnieć o lokalnych atrakcjach. Imprezę 
zorganizowano przy udziale środków unijnych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację 
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.  

Obchodni Dni Tworoga rozpoczęto w piątek 27 czerwca 
biegiem nordic walking o Puchar Wicewojewody Śląskiego, 
Andrzeja Pilota. Uczestnicy pokonali łącznie 5 km.  
Na mecie jako pierwsza pojawiła się Patrycja Piecyk,  
II miejsce zajęła Izabela Cogiel, a III – Sabina Poloczek. 
Jednak największą atrakcją tego dnia było pojawienie się 
na scenie zespołu Oberschlesien znanego z mocnych 
tekstów i industrialnych brzmień inspirowanych formacją 
Rammstein. Muzycy śpiewają po śląsku, w ten sposób 
chcą pokazać regionalną tożsamość w nowym świetle.  

 

Kilkudniowa impreza była okazją do poznania lokalnego 
rękodzieła. W pobliżu sceny stały stragany, na których 
zainteresowani znaleźli swojskie miody, oryginalne 
kolczyki, filcowe broszki, torebki i kwieciste opaski. 
Ciekawostką był warsztat kowala, który na oczach 
przybyłych kuł pamiątkowe podkowy, oraz inspirujące 
warsztaty papierowej wikliny, robienie okolicznościowych 
kartek oraz gipsowych odlewów przygotowane przez 
Spichlerz Górnego Śląska.  

VI Dni Tworoga zbiegły się z 10 rocznicą współpracy 
z gminą partnerską Kumhausen. Z tej okazji do Tworoga 
przybyła delegacja z Bawarii, która wzięła udział 
w zabawie.  

 

Foto. Uczestnicy biegu nordic walking tuż przed startem. Gośćmi 
specjalnymi zawodów byli Anna i Teodor Segietowie – mistrzowie świata  

w nordic walkingu z roku 2011. Udzieli uczestnikom m.in. bezcennych 
wskazówek jak wykonać rozgrzewkę przed biegiem. 
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Downi Boruszowic niy boło ale między Mikołeską, 
Pniowcem a dzisiejszymi Boruszowicami boł Stary 
Boruszowiec. Żyli tam kurzoki. Byli to ludzie, kerzy 
miyszkali w starych, drewnianych chałpach i zajmowali się 
wypolaniem węgla drzewnego z drzewa dębowego i innych 
drzew lisciastych. A robiyli to tak. Nojprzod ścinali drzewa, 
tli je na metroki, ukłodali w stos, zasypywali ziymią 
i podpolali. Drzewo poloło sie bez łognia aż się zwyngloło. 
Tyn wongel drzewny boł potrzebny w downiejszych hutach 
zwanych kuźnicami. Kuźniki polyli nim w tych wielkich 
kuźnicach w Hanusku, Tworogu i Kotach. Ale kurzoki 
niszczoły piykne drzewa. Hrabia Donnersmark, własciciel 
tych ziym się wnerwioł, zapłacioł im i kozoł opuścić te 
piykne lasy, kaj lubioł polować. Tak kurzoki się wyniosły ze 
starego Broszowca.  

Skąd pochodzi nazwa Boruszowiec? Tego nikt niy wie 
i chyba nigdy się już tego niy dowiemy. Jedni ludzie godali, 
że łod imiynia nieyjakiego Borusza, co miyszkoł w lesie, 
inni że łod słowa bór, a jeszcze inni że łod bogatyj rodziny 
Brusków, kerzy mieli w herbie herce podobne jak w herbie 
Boruszowca. To co sam kiedyś boło kaj są teraz 
Boruszowice? Sam boła downij Solarnia. Przywozili tu sól 
z Bochnii i Wieliczki i sam ją warzyli. Łostała nom po tym 
piykno pamiątka – krzyż kaj stoi św. Nepomucynek 
wystawiony przez gmina Solarnia. Potym wybudowali 
u nas fabryka prochu, kaj teraz jest papiyrnia. Społóka 
LIGNOZA wystawioła kolonia fabryczno. Tak solarnia 
przestała warzyć sól, a produkowała piykny papior 
i przemianowała sie na Boruszowiec.  

Posuchejcie jeszcze jako dziwno historia miała miyjsce
przy budowie sali tanecznej. Jak cieśle stawiali dach to
majstrowi stracioł się zygarek. Pedzielibyście, co tam
zygarek, ale downi mało fto mioł zygarek. Zrobioło sie
srogie larmo, wszyscy szukali zygarka, ale żodyn go niy
znod. Złodziejem zrobiyli modego robotnika. Łon jednak
przyrzekoł, że zygarka majstrowi niy wzion. Jak niy mog
przekonac ludzi, to klynknoł i padoł: Niych tu Matka Bosko
stanie i zaświadczy, że jo tego zygarka niy porwoł. 

Ale przeca cuda niy zdarzają się na zawołanie. Mody 
robotnik wyjechoł z Boruszowca i such po nim zaginął. 
Minyło 10 lot i ludzie w miejscu sali tanecznyj organizowali 
kaplica. Jak przywiyźli ołtorz i chopy go łospakowały to 
ukozała im się Maryja płacząco pod krzyżym, kero dopiryo 
wtedy zaświadczoła, że tyn mody synek boł niywinny 
i naprowda, niy ukrod majstrowi zygarka. Boruszowiec 
i Hanusek to jak bracia bliźnioki. Mało fto wiy kajl leci 
granica miyndzy nimi. To co boło na Hanusku? Na Hansku 
byoła kuźnica i wytopiali tam żelazo. 

Ciekawo historia mają te nasze Boruszowice. A na te 
wakacje życza Wom dużo spokoju, świyżego luftu 
i łodpoczynku!  

Czimcie sie!
Karolina Gatys

Materiały potrzebne do napisania tekstu udostępniła Pani 
Elwira Ecler 
 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Jednak najważniejszym powodem świętowania dla władz 
gminy było zakończenie długiego i kosztownego procesu 
rewitalizacji budynku Urzędu Gminy, który mieści się  
w dziewiętnastowiecznym pałacu klasycystycznym. 

Inwestycję „Rewitalizacja obiektu Urzędu Gminy wraz  
z obejściem” przeprowadzono w dwóch etapach (w 2013  
i 2014 r.) przy współudziale środków unijnych z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś obiekt wygląda 
imponująco. Uczestnicy zabawy mogli się o tym przekonać 
na własne oczy. Dni Tworoga zorganizowano za Urzędem 
Gminy na placu, któremu uchwałą rady gminy nadano imię 
kronikarza ziemi tworoskiej i okolic, ks. V. M. Hoschecka.  

Organizatorzy dziękują sponsorom (firmie ATS Aparatura 
techniczna Śląsk, Zakładowi Usług Komunalnych  
w Tworogu, firmie handlowo-usługowej „Etap”, firmie „Prym 
Art”, „Wieder Trading” oraz Express Efekt) za udzieloną 
pomoc.  Świętowaniu przyglądała się TG Stacja. 
Tarnogórska telewizja internetowa zamieściła materiał na 
temat Dni Tworoga w programie „Informacje 7 dni”.  

Więcej zdjęć na str. 16 oraz na stronach internetowych: 
www.gok-tworog.pl 

www.tworog.pl 

 

UWAGA REMONT! 

W sierpniu rozpocznie się remont Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. W związku z planowanymi pracami 
niezbędne będzie tymczasowe przeniesienie siedziby GOK 
i Gminnej Biblioteki Publicznej do budynku przy  
ul. Zamkowej 14. 

Informujemy, że podczas remontu biblioteka będzie 
otwarta, księgozbiór (częściowo) zostanie przeniesiony do 
budynku zastępczego. Placówka zostanie zamknięta tylko 
na czas przenoszenie zasobów (od  7 lipca do 31 lipca).  
Za utrudnienia przepraszamy.   

HISTORIA BORUSZOWCA 

Jako, że prziszły wakacje i pewno kańś jedziecie, to żeby 
tak całkiym o domu niy zapomniyć dzisioj połosprawiom 
Wom ło Boruszowcu. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
PRZEDSIĘBIORCZY POTENCJAŁ  

W gminie Tworóg na powierzchni ponad 12 tys. ha 
mieszka obecnie ok. 8 tys. osób. W tym stosunkowo 
niewielkim obszarze tkwi jednak spory potencjał 
biznesowy. Działa tu ok. 300 firm. Władze gminy 
przekonane o sile lokalnych przedsiębiorców co roku 
organizują dla nich spotkanie pod nazwą „Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Tworóg”. 7 czerwca odbyła 
się ósma edycja imprezy, na której zjawiło się ok. 60 
słuchaczy.  

Pomysłodawcą corocznych spotkań przedsiębiorców jest 
wójt Eugeniusz Gwóźdź. W tym roku postawiono na mniej 
oficjalną formę, Urząd Gminy zapraszał do rancza 
„Baranówka” w Nowej Wsi Tworoskiej na przedsiębiorczy 
piknik. Jak co roku Bank Spółdzielczy w Tworogu 
przedstawił swoją ofertę, a dyrektorka  Powiatowego 
Urzędu Pracy Ewa Brachaczek opowiedziała o aktualnej 
sytuacji na rynku pracy. Z kolei Piotr Leksy mówił  
o możliwościach wsparcia unijnego przedsiębiorstw w 
nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Swoją 
działalność przedstawiła również Ochotnicza Straż 
Pożarna z Tworoga.  

Podczas uroczystości z okazji długoletniego pożycia 
małżeńskiego życzenia składali Przewodnicząca Rady 
Gminy Tworóg Pani Maria Łukoszek, Skarbnik Gminy Pani 
Renata Krain, Kierownik USC Pani Irena Kocurek oraz 
Wójt Eugeniusz Gwóźdź, który uhonorował Jubilatów 
orderami Prezydenta RP. Po części oficjalnej pary 
zaproszono na poczęstunek do Dworku Myśliwskiego
w Brynku, gdzie rozmów, tańców, a nawet pocałunków nie 
było końca. Na koniec spotkania Jubilaci otrzymali 
upominki z rąk wójta.  

Diamentowe gody obchodzili: Katarzyna i Józef 
Kolasowscy oraz Genowefa i Jan Wójcik 
 
Poniżej małżeństwa obchodzące złote gody: 
Janina i Marian Bednarek, Grażyna i Tadeusz Biesik, 
Dorota i Norbert Biwo, Irmgarda i Konrad Chwolik, Ingryga 
i Harald Deja, Marianna i Rudolf Dramski, Sylwia i Józef 
Gawlik, Helena i Andrzej Hewig, Krystyna i Tadeusz Janik, 
Teresa i Stanisław Kiciński, Stefania i Roman Kołpowski, 
Łucja i Jerzy Krain, Władysława i Józef Kubś, Adelajda 
i Hubert Miś, Róża i Antoni Opara, Elżbieta i Józef Plasa, 
Jadwiga i Gerard Polczyk, Marianna i Dieter Scherpe, 
Gudrun i Rudolf  Skrabania, Kazimiera Herbert Szołtysek, 
Monika i Henryk Szula, Zofia i Henryk Wilczyńscy.  

Więcej zdj. na str. 16. 

MŁODZI ZDOLNI  

18 czerwca w tworoskim Urzędzie Gminy odbyło się 
coroczne spotkanie absolwentów gimnazjów z terenu 
gminy mających najwyższe średnie (od 4,75). Ogólna 
liczba uczniów klas III Gimnazjum w Brynku w roku 
2013/2014 wynosi 64 uczniów, z czego najlepsi 
absolwenci stanowią 26,6% ogółu uczniów klas III. 

Minęło 21 lat od kiedy po raz pierwszy w Urzędzie Gminy 
w Tworogu zorganizowano spotkanie dla najzdolniejszych 
uczniów. Zastępca wójta, Klaudiusz Wieder oraz 
inicjatorka uroczystości, przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Łukoszek skorzystali z okazji, by opowiedzieć 
młodzieży o swojej drodze zawodowej, nie zawsze prostej, 
która czasami zmuszała do trudnych życiowych wyborów, 
zmiany pracy, a nawet branży. 

Celem forum jest integracja środowiska biznesowego. 
Stworzenie warunków do rozmów, dzielenia się 
doświadczeniem i poznanie możliwych źródeł 
pozyskiwania środków unijnych. – Tak piękna lokalizacja, 
słoneczna pogoda i nasi goście, sprawili, że tegoroczne 
spotkanie było naprawdę udane. Ludzie poznawali się, 
dużo rozmawiali i być może planowali wspólne inicjatywy 
biznesowe. Właśnie o to nam chodzi – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź.  

RAZEM NA ZAWSZE 

Przysięga małżeńska zobowiązuje do wzajemnej 
miłości, wierności, szacunku, dbania o siebie oraz 
trwania na dobre i zna złe. Te pary, które 5 czerwca  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tworogu obchodziły 
Złote oraz Diamentowe Gody mogą być z siebie 
dumne. Przeżyte wspólnie lata dowodzą, że nie 
połączył ich przypadek.  
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– Chcemy wam powiedzieć, że wasze wybory nie muszą 
być ostateczne, człowiek uczy się przez całe życie. 
Ważne, żebyście podejmowali decyzje w zgodzie z sobą – 
powiedziała Maria Łukoszek. Samorządowcy nie ukrywali, 
że mają nadzieję zobaczyć w przyszłości absolwentów  
w roli radnych naszej gminy. – Uczcie się i wróćcie do nas, 
działajcie na rzecz lokalnego społeczeństwa, nie ulegajcie 
modzie uciekania do miast – zachęcał Klaudiusz Wieder.  

W spotkaniu wzięli również udział dyrektorka Gimnazjum  
w Brynku Bożena Cembrowska, dyrektorka gimnazjum  
w Wielowsi Joanna Kaczmarek, pełniąca obowiązki 
dyrektora ZOPO Sandra Seniuk oraz nauczycielka  
z Gimnazjum w Brynku mgr Iwona Pilc. Na koniec 
spotkania absolwenci zostali oprowadzeni po Urzędzie 
Gminy. Zobaczyli m.in. salę ślubów i gabinet wójta.  

Lista wyróżnionych absolwentów. 

Wanot Monika Brynek 
Gluch Dagmara Nowa Wieś Tworoska 
Paruzel Weronika Boruszowice 
Król Katarzyna Tworóg 
Zatoń Jakub Tarnowskie Góry 
Sobel Jacek Boruszowice 
Wocławek Natalia Brynek 
Dylong Justyna Wojska 
Burdziałowska Katarzyna Nowa Wieś Tworoska 
Kwaśniak Florentyna Boruszowice 
Kobędza Monika Tworóg 
Cogiel Szymon Brynek 
Wieder Maria Tworóg 
Wandzik Bogdan Tworóg 
Chwolik Michalina Nowa Wieś Tworoska 
Kubanek Katarzyna Potępa 
Lebek Daniel Nowa Wieś Tworoska 
Ciongwa Anna Świniowice 

Zdjęcia ze spotkania znajdziecie na stronie 
www.tworog.pl w zakładce galeria.  

 

 

KONKURS BIBILIJNY – 
DZIESIĄTA EDYCJA 

6 czerwca 2014 r. w Gimnazjum w Brynku  odbył się już 
dziesiąty Konkurs Biblijny o zasięgu powiatowym związany 
z postaciami ze Starego Testamentu. Tegoroczna 
tematyka obejmowała znajomość Księgi Judyty i Estery, 
dlatego uczestnicy Konkursu musieli szczegółowo poznać 
te dwie Księgi Starego Testamentu.  Celem Konkursu jest 
rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań Pismem 
Świętym, poznanie postaci występujących w Biblii, 
pogłębianie wiary i kształtowanie postaw chrześcijańskich. 

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 24 uczniów 
z gimnazjów w Bytomiu, Reptach, Tarnowskich Górach 
i Brynku. Pytania konkursowe opracował, jak co roku, 
ksiądz wikary P. Zając z Parafii w Tworogu. Komisja 
konkursowa w składzie: ks. P. Zając, K. Król, 
P. Wasilewska, po sprawdzeniu testów, które pisali 
uczniowie, wyłoniła zwycięzców: 

I miejsce zajęła Adrianna Ulrich z Gimnazjum 
w Bytomiu, II m. zdobyła Monika Wanot  z Gimnazjum 
w Brynku, III m. – Justyna Dylong z Gimnazjum 
w Brynku. Wyróżnienia otrzymali: M. Ceślak (Gimnazjum 
Salezjańskie, T. Góry), K. Król, D. Gluch, U. Gołkowska 
(Brynek), M. Rakowska, B. Gieszczyk (Bytom), W. Meiser 
(Gimnazjum nr 3, Tarnowskie Góry). 

Jak stwierdziła komisja, wiedza, którą wykazali się 
uczestnicy Konkursu, była ogromna, poziom wyrównany, 
dlatego przyznano tyle nagród. Gratulujemy  uczestnikom  
wiedzy oraz wytrwałości w zgłębianiu tajników Biblii. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom 
zaangażowanym w przygotowanie  i sprawny przebieg 
Konkursu. 

Organizatorzy: Kornelia Sobel, Jolanta Winkler

TRAFIĆ DO CELU 

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Filipa 
Szeląga (na zdj. poniżej), który w maju znalazł się w gronie 
uczniów uhonorowanych stypendium za wybitne 
osiągnięcia sportowe. Na ten temat pisaliśmy 
w poprzednim numerze „TWG Kuriera”. W czerwcu Filip 
znów udowodnił, że w pełni zasłużył na miano mistrza. 

Foto. Najzdolniejsi absolwenci gimnazjum z Gminy Tworóg.  
Dziś uśmiechnięci, u progu wakacji i nowego etapu życia.  

Wkrótce rozpoczną naukę w wybranych szkołach średnich.  
Wielu z nich już dziś wie co chce robić w przyszłości.  
Włodarze naszej gminy będą trzymać za nich kciuki.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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14 czerwca w Szczecinie odbyła się II runda Pucharu 
Polski w Łucznictwie Polowym FIELD WA. Filip w swojej 
kategorii wiekowej zdobył I miejsce. Do zakończenia 
pucharu pozostała jedna runda, która odbędzie się  
w sierpniu w Bytomiu. Trzymamy kciuki! 

PODSUMOWANIE ROKU 
SZKOLNEGO W WOJSCE 

Rok szkolny 2013/2014 uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wojsce mogą zaliczyć do bardzo udanych.  
Tradycyjnie, oryginalnie świętowali różne 
uroczystości.  

Szczególnie godne zapamiętania były obchody  
11 listopada w formie konkursu Masterchef, promującego 
polską kuchnię. Niezapomniane okazały się też  obchody  
pierwszego  dnia wiosny pod hasłem ”Dnia Śląskiego”, 
majowe święta z balonami , Piknik z okazji Dnia Dziecka, 
Narodowe Czytanie utworów Aleksandra Fredry, Turniej 
Gier Ulicznych, świętowanie obchodów Dnia Babci  
i Dziadka, bal karnawałowy czy piżamowe party z okazji 
andrzejek.  

Minione 10 miesięcy  obfitowało w sukcesy  uczniów  
w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym, 
gminnym, powiatowym, wojewódzkim, a nawet 
ogólnopolskim. Również  w zawodach sportowych 
uczniowie pobijali własne rekordy, dzięki czemu odnosili 
sukcesy. Szkoła brała też udział w dwóch projektach 
unijnych: „Indywidualizacji nauczania” oraz w projekcie 
„Czym skorupka za młodu…”. 

Odbyły się także liczne wycieczki, m.in. do Wrocławia, 
Ochabów,  Stronia Śląskiego, wyjazd śladami siedzib 
rodów magnackich, wycieczka do „Alele” dla młodszych 
grup szkolnych, wizyta w Muzeum w Tarnowskich Górach 
na wystawie naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Świat 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zmysłów”, zwiedzanie Ratusza w Tarnowskich Górach, 
a także największa atrakcja dla uczniów klasy III – „Zielona 
Szkoła” w Jastrzębiej Górze.  

PODSUMOWANIE ROKU 
SZKOLNEGO W SP W TWOROGU 

26 czerwca w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył się 
uroczysty apel podsumowujący osiągnięcia uczniów 
w konkursach i zawodach na koniec roku szkolnego 
2013/2014. Wszyscy laureaci konkursów i zawodów 
sportowych, o których na bieżąco informowaliśmy na 
łamach gazety, nagrodzeni zostali dyplomami i słodkimi 
upominkami. 

Placówka ma też inne powody do zadowolenia. Śląski 
Związek Brydża Sportowego przyznał Szkole Podstawowej 
im. Powstańców Śląskich w Tworogu I miejsce w rankingu 
szkół w brydżu sportowym za rok 2013/2014.  

Ponadto Kuratorium Oświaty w Katowicach przyznało 
Szkole Dyplom uznania za opracowanie informacji 
i prezentacji multimedialnej dokumentujących działania 
w zakresie edukacji regionalnej oraz projektu filmowego 
„Sztuka w mojej miejscowości (okolicy) lub moja 
miejscowość (okolica) w sztuce” w II etapie V edycji 
Wojewódzkiego Konkursu – Edukacja regionalna w szkole 
„Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu...” –
Jan Paweł II – 24 czerwca 2014. 

BYŁA PIASKOWA,  
JEST ASFALTOWA  

Na początku lipca zakończono remont ul. Piaskowej 
w Kotach. Do niedawna dziurawa, nieutwardzona 
droga dziś jest pokryta asfaltem.  

Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji w ramach podziału środków na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 
150.000 zł. Jej wartość całkowita wynosi 215.611 zł. 

Obok zdjęcia ul. Piaskowej przed rozpoczęciem inwestycji  
i w fazie końcowej.  
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w wieku szkolnym (do 18-tego roku życia) za 
okazaniem legitymacji może wejść na teren ośrodka 
bezpłatnie przez cały okres wakacji. Umowy podpisały 
wszystkie sołectwa poza Kotami i Mikołeską. Młodzież 
z tych miejscowości musi zapłacić za wejście.  

Życzymy słonecznych wakacji! 

ODPADY  KOMUNALNE – 
TERMINY NA DRUGIE PÓŁROCZE 
2014 r.  

Obowiązujące od dnia 1 lipca 2014 r. terminy wywozu 
odpadów komunalnych w poszczególnych
miejscowościach są już znane. Dokładne harmonogramy 
wywozów są dostępne na stronie:  

www.tworog.pl 

PSZOK – SPOSÓB NA ŚMIECI 

Po raz kolejny przypominamy o korzyściach wynikających 
z segregacji śmieci. Ilość wyselekcjonowanych odpadów 
wpływa bezpośrednio na oszczędności. Im mniej w kuble, 
a więcej w workach do segregacji, tym lepszy wynik 
ekologiczny i ekonomiczny. Na terenie gminy działa też
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
tzw. PSZOK na bazie Zakładu Usług Komunalnych Sp. 
z o.o. przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu, do którego 
można przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny w przypadku, gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z 
nieruchomości, w tym: zielone i ogrodowe, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, 
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie, akumulatory, czy opony. 

PSZOK jest czynny: 
Poniedziałek:  7.00 – 17.00 
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 
Sobota:   8.00 – 13.00 

Na miejscu jest pracownik ZUK-u, który wskaże 
odpowiednie miejsca składowania odpadów.  

JAK WAKACJE, TO BRZEŹNICA! 

Do 31 sierpnia trwa sezon letni na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica”. Jak co roku 
zachęcamy wszystkich do korzystania z oferty 
„Brzeźnicy”. Administrator obiektu, Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu zawsze solidnie 
przygotowuje się do wakacji. Tym razem również 
wprowadził kilka udoskonaleń. Cennik natomiast 
pozostał bez zmian. Szczegóły znajdziecie na stronie 
www.brzeznica.tworog.pl.  

Na terenie ośrodka znajdują się dogodne miejsca 
parkingowe, pole namiotowe oraz caravaningowe, domki 
letniskowe, strzeżony basen kąpielowy oraz brodzik dla 
dzieci, boiska, plac zabaw dla dzieci, rożen, sauna oraz 
wiele innych atrakcji. Należy podkreślić, że plac zabaw 
spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa, zamontowane 
sprzęty mają atesty, a te nie spełniające norm zostały 
usunięte. Wokół placu zabaw ustawiono ławki. ZUK 
wyremontował także ubikacje. Jedną z nich dostosowano 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed otwarciem 
basenu przeprowadzono jego prace renowacyjne. 
Usprawniono również system filtracji wody.  

W związku z realizacją zadania pn.: „Remont zbiornika 
wodnego Brzeźnica w miejscowości Brynek oraz Tworóg, 
gmina Tworóg, powiat tarnogórski”, zbiornik wodny jest 
niedostępny zarówno dla celów rekreacyjnych jak również 
dla wędkarzy. Remont rozpocznie się prawdopodobnie  
w trakcie sezonu, jednak, jak zaznacza prezes ZUK Adam 
Chmiel, nie będzie to kolidowało z letnim wypoczynkiem na 
terenie ośrodka.  

Jak co roku sołtysi i rady sołeckie podpisali z Zakładem 
Usług Komunalnych umowy. Na jej podstawie młodzież  

Foto. Baza ZUK-u mieści się za placem im. ks. Hoschecka. Na zdjęciu 
miejsce, w którym można oddać wyselekcjonowane odpady poza 

harmonogramem odbioru z nieruchomości.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Na scenie Dni Tworoga sporo się działo!  

R          E          K          L          A          M          A 

NA ZAWSZE RAZEM C. D. 

R          E          K          L          A          M          A 

VI DNI TWOROGA! C.D. 

Foto. Jubilaci w komplecie.  


