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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Trudno rozstać się z wakacyjnym słońcem, dlatego we 
wrześniowym wydaniu „TWG Kuriera” znajdziecie wiele 
okazji do powspominania lata. Byliśmy z wami na 
festynach letnich i tegorocznych Dożynkach. Nasz 
obiektyw uwiecznił wiele radosnych chwil.  

Zachęcamy was do odwiedzania naszej strony 
internetowej, którą udało nam się odświeżyć. Znajdziecie 
na niej m.in. fotorelacje z festynów i archiwalne wydania.   

W tym numerze „Pod lupę” bierzemy OSP z Tworoga. 
Jednostka z ponad stuletnią tradycją zdobyła środki na 
zakup nowego wozu bojowego. To wydarzenie stało się 
dla nas okazją do zgłębienia wiedzy o historii „związku 
sikawkowego”. Zobaczcie koniecznie jak wyglądali 
strażacy przez II wojną światową. 

Z kolei w „Na bieżąco” zamieściliśmy obszerną rozmowę
z wójtem Eugeniuszem Gwoździem, który podsumowuje 
kończącą się kadencję i przypomina o najważniejszych 
inwestycjach.  

Zapraszamy do lektury! 
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TWG 

KURIER TABLICA 
KARTA DUŻEJ RODZINY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 
informuje, że od lipca 2014 r. przyjmowane są wnioski 
o wydanie Karty Dużej Rodziny. Rodziny z trójką  
i większą liczbą dzieci mogą zgłaszać się po wnioski  
o wydanie KDR do pok. 115 (1 piętro) Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu i wydawana jest 
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, zaś dzieci do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, jednak maksymalnie do 
osiągnięcia wieku 25 lat. Osoby niepełnosprawne 
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia  
o niepełnosprawności.  

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania  
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej 
na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko 
instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania 
się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej 
Rodziny”. Więcej informacji można uzyskać na stronie 
http://www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina. 

NIE BĄDŹ JELEŃ,  
WEŹ PARAGON! 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 
informuje, że od kilku lat przez Ministerstwo Finansów 
koordynowana jest akcja „Weź paragon”. 

Jej celem jest wzmocnienie świadomości i wiedzy 
podatników, że paragon, to nie tylko dowód potrzebny do 
reklamacji, który zapewni możliwość dochodzenia swoich 
spraw, ale także dokument potwierdzający uczciwe 
rozliczanie się z budżetem podmiotów gospodarczych. 
Poprzez wybieranie firm wystawiających rachunki 
za sprzedawane produkty lub usługi, konsument wspiera 
uczciwą konkurencję. 

 

Korzyścią wynikającą z posiadania paragonu jest: 

• Ułatwienie złożenia reklamacji, 
• Możliwość porównania cen, 
• Wspieranie uczciwej konkurencji, 
• Pewność, że nie zostaliśmy oszukani. 

Biorąc paragon mamy pewność, że kwota podatku trafia 
do budżetu  państwa, czyli naszej wspólnej kasy.  

INFORMACJA URZĘDU STANU 
CYWILNEGO 

Informujemy, że osoby, które zawarły związek małżeński 
w 1964 r. proszone są o kontakt z Urzędem Stanu 
Cywilnego w Tworogu celem zgłoszenia złotych godów na 
2015 r. Znacząco ułatwi to urzędnikom dotarcie do 
wszystkich jubilatów.  

KOMPUTERY ROZDANE! 

Dzięki realizowanemu na terenie gminy projektowi 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Tworóg” beneficjenci – placówki oświatowe i mieszkańcy –
zostali zaopatrzeni w sprzęt komputerowy. 
Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka wynosiło 100 procent.  

R            E            K            L            A            M            A 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
ZWIĄZEK SIKAWKOWY  
I WÓZ BOJOWY 

Przyjmuje się, że Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu 
istnieje od 11.01.1888 r. Taka data widnieje pod 
statutem jednostki. Na decyzję o powołaniu „związku 
sikawkowego” w Tworogu z pewnością miał wpływ 
pożar, który 17 października 1866 r. strawił  
12 budynków od kościoła po dzisiejszą ul. Karola 
Miarki. 121 osób straciło wówczas swój dom. Po 
ponad 120 latach działalność tworoska OSP może się 
pochwalić nie tylko wieloma skutecznie 
przeprowadzonymi akcjami, ale też nowym wozem 
bojowym, który najprawdopodobniej w listopadzie trafi 
do jednostki.     

Pierwsze wzmianki o ochotnikach z terenu naszej gminy 
gotowych walczyć z żywiołem pochodzą  
z 3.10.1887 r. Był to wykaz posiadanego sprzętu 
przeciwpożarowego, do którego władze naczelne 
(Königliches Landrats Amt in Gleiwitz) chciały mieć wgląd. 
Wspomniany statut mówił m.in. o tym, jakie związki 
sikawkowe będą reprezentowane przez poszczególnych 
przedstawicieli gmin. Oprócz Tworoga w skład związku 
wchodziły miejscowości: Nowa Wieś, Mikołeska, Koty, 
Potępa i znajdujące się na tym obszarze majątki ziemskie. 

Dokument zawierał 15 paragrafów mówiących między 
innymi o wyborze przewodniczącego i zastępcy, o ilości 
przedstawicieli głosujących z poszczególnych 
miejscowości, o obowiązkach zarządu sikawkowego,  
o obsłudze drużyn sikawkowych, o ustalaniu miejsc pod 
budowę remiz.  

Pierwsza siedziba „związku sikawkowego” znajdowała się 
niedaleko plebani. Remiza o nazwie „Spritzenschoppe” 
została zbudowana obok spichlerzo-więzienia. Do dzisiaj 
na ścianie budynku widać granicę, do której sięgał dach. 

Obecnie w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworoga działa 
52 czynnych strażaków, 4 honorowych oraz 
12 z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Druhowie wciąż 
podnoszą swoje kwalifikacje, bo jak sami twierdzą wzrasta 
zakres obowiązków i liczba interwencji. Nasi strażacy 
ruszają do akcji ok. 100 razy rocznie (średnio co trzeci 
dzień). Należą do grupy najprężniej działających 
ochotniczych jednostek w powiecie. Są wzywani nie tylko 
do pożarów, ale także do różnego rodzaju wypadków, 
podczas powodzi, wichur, czy do usuwania gniazd 
szerszeni. W ich gronie znajdują się dyplomowani 
ratownicy medyczni i wykwalifikowani strażacy zawodowi.
Zakres ich pracy jest ogromny, dlatego tak istotne jest 
ciągłe i niestety kosztowne inwestowanie w profesjonalny 
sprzęt. Do tej pory korzystali z samochodu gaśniczego 
marki Mercedes wyprodukowanego w 1979 r. Wóz 
pozyskali nieodpłatnie z Zawodowej Straży Pożarnej 
w Hamburgu. Intensywnie eksploatowany samochód 
podczas licznych akcji ratowniczo-gaśniczych zaczął się 
jednak buntować, a wydatki na jego remonty wzrastać. 
Strażacy podjęli decyzję o zakupie nowego, 
przystosowanego do poruszanie się po trudnym terenie.  
 
Koszt, niemal 700 tys. zł, okazał się niemałym kłopotem. 
Taka kwota znacznie przekracza możliwości niewielkiej 
jednostki. Strażacy przez 3 lata zwracali się 
do mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców, instytucji, 
ludzi dobrej woli o szczególne wsparcie inicjatywy. 
Regularnie ogłaszali zbiórki złomu, prosili o 1 procent 
podatku, wnioskowali o dotacje… W końcu udało się. 

19 listopada 1933 r. strażacy zostali sfotografowani pod 
nową siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich (zdj. poniżej), 
która służy im do dzisiaj.  

Foto. Rekonstrukcja dawnej remizy wykonana przez Fryderyka Zgodzaja. 
Widać spichlerzo-więzienie i przyległy do niego niewielki budynek 

 – dawną remizę.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Dotację w wysokości 215 tys. zł przekazał Urząd Gminy, 
rady sołeckie z Tworoga, Brynka i Nowej Wsi Tworoskiej – 
26 tys., wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska wynosi 200 tys., kolejne 150 tys. pochodzi  
z Komendy Głównej PSP, a 65 tys. to środki własne OSP 
pochodzące m.in. ze wspomnianych zbiórek złomu  
i sponsorów. Ponadto OSP zaciągnęło kredyt w wysokości 
44 tys. zł, na którego spłatę muszą jeszcze pozyskać 
środki. Kolejnym krokiem było ogłoszenie przetargu. 
Rozstrzygnięcie nastąpiło 16 lipca. Wygrała firma PHU 
Mirosław Stolarczyk Kielce. Umowę z wykonawcą 
podpisano 28 lipca. Cena wyniosła 699.840,00 zł. 
Nowoczesny samochód (średni ratowniczo-gaśniczy 
uterenowiony 4x4 MAN TGM), wyposażony w zbiornik 
wody 4700 litrów będzie odebrany jeszcze tej jesieni.  
– Samochód będzie służyć wszystkim mieszkańcom 
naszej gminy, podniesie efektywność oraz sprawność 
strażaków, którzy służą całej społeczności starając się 
zapewniać mieszkańcom maksymalne poczucie 
bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach zagrażających 
życiu, zdrowiu i mieniu – mówi wiceprezes zarządu OSP, 
Sławomir Dramski.  

Archiwalne zdjęcia udostępnił Fryderyk Zgodzaj.  

NA RATUNEK BOĆKOWI! 

– 4 sierpnia około godz. 9 w basenie 
przeciwpożarowym na terenie tartaku mój mąż znalazł 
bociana – pisze w liście do redakcji mieszkanka 
Tworoga (dane do wiadomości red.). Ptak nie potrafił 
wydostać się ze zbiornika wodnego, był wycieńczony. 
Pracownicy tartaku nie zastanawiając się długo 
wyciągnęli go, osuszyli i… no właśnie. Co zrobić  
w sytuacji, gdy znajdziemy dzikie zwierzę, być może 
chore? Kogo powiadomić? 

Nasi czytelnicy po nieudanej próbie skontaktowania się  
z miejscowym lekarzem weterynarii, zadzwonili do 
Nadleśnictwa Brynek. Leśnicy z kolei przekazali ptaka do 
Leśnego Pogotowia w Mikołowie, gdzie zajęli się nim 
fachowcy. Weterynarz podpiął boćkowi kroplówkę, a kiedy 
upierzony pacjent odzyskał siły, został wypuszczony na 
wolność. Tym razem przygoda zakończyła się szczęśliwie. 
Należy jednak pamiętać, że dzikie zwierzęta mogą być 
potencjalnie niebezpieczne np. ze względu na 
przenoszone choroby. Jak reagować? 

Okazuje się, że większość z nas w pierwszej kolejności 
dzwoni do nadleśnictwa. Tymczasem, jak poinformował 
Adam Mazur z Nadleśnictwa Brynek, nie jest to służba 
odpowiednia do tego typu interwencji.  

– Temat rzeczywiście nie należy do łatwych, nie ma jednej 
właściwej metody postępowania – przyznaje Powiatowy 
Lekarz Weterynarii, Adam Drewniok. – Z całą pewnością,
gdy  spotykamy dzikie zwierzę w jego naturalnym 
środowisku (nawet jeśli jest to mała sarna lub 
niebezpieczna żmija), należy je zostawić i oddalić się. 
Prawo zabrania zabierania dzikich zwierząt do domu oraz 
zabijania tych będących pod ochroną. Jeżeli znajdziemy 
dzikie zwierzę na własnej posesji, robimy wszystko, by 
umożliwić mu ucieczkę, czyli otwieramy bramę, furtkę, 
drzwi kurnika – radzi Adam Drewniok.   

Zdarza się jednak, że nasze zabiegi są bezskutecznie, 
a lis, czy sarna nie chcą ruszyć się z miejsca. 
Bezpiecznym dla obydwu stron rozwiązaniem może być 
zwykła woda. Jest duża szansa, że polane nią zwierzę 
wystraszy się i ucieknie. Niestety bywa, że i ten sposób 
zawodzi. Kogo wzywać na pomoc? – Zgodnie z prawem 
punktem kontaktowym powinno być Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego – informuje Powiatowy Lekarz 
Weterynarii. PCZK podejmie odpowiednie kroki i pomoże 
rozwiązać problem.   

W gminach leśnych, takich jak nasza, kontakt z dzikimi 
zwierzętami jest całkowicie realny. Pamiętajmy jednak, 
że przyroda rządzi się swoimi prawami. Z definicji 
wszystkie zwierzęta boją się człowieka. Te, które tego nie 
robią, są wyjątkiem od reguły. Mówiąc krótko – mogą być 
ranne lub chore. Zachowując czujność powinniśmy 
postępować jak wyżej, czyli zadzwonić do PCZK.  

– W przypadku konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, 
w celu zakończenia cierpień zwierzęcia, potrzebę jego 
uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek 
Polskiego Związku Łowieckiego, inspektor organizacji 
społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, funkcjonariusz Policji, straży ochrony kolei, straży 
gminnej, Straży Granicznej, pracownik Służby Leśnej lub 
Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej Straży 
Rybackiej – czytamy w ustawie o Ochronie Zwierząt. 
Na szczęście wiele rannych zwierząt, takich jak nasz 
bocian, udaje się uratować.  
 

Foto. Pokazy strażackie w Nowej Wsi Tworoskiej. W tle leciwy mercedes.  

Foto. Bocian, któremu pomogli mieszkańcy Tworoga szybko odzyskał siły 
i wrócił na wolność.  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PIELGRZYMKOWYM KROKIEM 

Piesze pielgrzymki z Boruszowic do Częstochowy 
zasługują na miano miejscowej tradycji. Tegoroczną 
wyprawę zorganizowano już po raz trzynasty. Jak 
zawsze przygotowaniami zajęły się panie Kornelia 
Sobel i Magdalenę Czierpka.  

Pielgrzymka wyruszyła z Boruszowic 4 lipca. – Tradycyjnie 
wędrówka do Matki Jasnogórskiej rozpoczęła się mszą św. 
o godz. 6:30 w pierwszy piątek lipca. Po Eucharystii 
pozostały do załatwienia ostatnie sprawy organizacyjne, 
załadunek bagaży i około 7:45 wyszliśmy na szlak 
pielgrzymkowy – mówi Kornelia Sobel. W tym roku na 
Jasną Górę wędrowało 64 pielgrzymów z  Boruszowic-
Hanuska, Kalet,  Tworoga, Nowej Wsi,  Wojski i Blachowni. 
Pierwszy postój miał miejsce w Kaletach, kolejny  
w Boronowie, a nocleg w Konopiskach. – Ksiądz 
proboszcz z tej parafii co roku udostępnia nam miejsce na 
terenie plebanii, gdzie możemy rozbić namioty i daje do 
naszej dyspozycji łazienkę i kuchnię. Gościnność księdza 
jest niezwykła, za co bardzo jesteśmy wdzięczni.  
Wieczorem ok. godz. 20.00. spotykamy się na modlitwie  
i śpiewie w pięknym kościółku w Konopiskach – mówi pani 
Kornelia. W sobotę grupa powiększona o kilkunastu 
pielgrzymów już o 7:15 wyruszyła na Jasną Górę. Na 
miejsce dotarli ok. 10:30. – W kaplicy Jasnogórskiej 
uczestniczymy we mszy św., po której udaliśmy się na 
wały, by odprawić drogę krzyżową połączoną z odczytem 
intencji złożonych przez naszych parafian. Potem był czas 
na wspólne zdjęcie przy pomniku  św. Jana Pawła II, 
posiłek, zwiedzanie i prywatną modlitwę – relacjonuje 
organizatorka.  

Do miejsca noclegowego pielgrzymi wracają PKS-em lub, 
jeżeli ktoś czuje się na siłach, pieszo. Wieczorem 
w Konopiskach grupa przygotowała ognisko z kiełbaskami. 
Wesołą atmosferę podtrzymały występy uzdolnionych 
pielgrzymów, którzy śpiewali i opowiadali dowcipy. Zabawa 
trwała do późnych godzin nocnych. 

Niedzielny poranek dla pielgrzymów rozpoczął się o godz. 
6.30 pakowaniem namiotów i bagaży. O godz. 8 byli już na 
mszy św. – Po wspólnej Eucharystii był czas na ostatnie 
porządki, kawę i lekkie śniadanie, po którym wyruszyliśmy 
do Boronowa. Tam czekała na nas kawa, herbata i lody. 
Z Boronowa ok. godz. 12:30 wyruszyliśmy do Kalet, gdzie 
powitano nas ciepłym, śląskim kołoczem pieczonym 
corocznie przez panią Bernadetę (to piękna tradycja, którą 
zawdzięczamy parafianom zostającym na czas 
pielgrzymowania w domach). W Kaletach byliśmy około 
godz. 15:30 – mówi pani Kornelia. Po smacznej przerwie 
pielgrzymi opuścili Kalety i ruszyli do Boruszowic. Cały 
czas towarzyszył im pomoc medyczna i samochód na 
wypadek kontuzji lub niedyspozycji pielgrzyma. Do domu 
wrócili ok. godz. 19. Powitały ich głośno bijące dzwony, 
bliscy z kwiatami i uśmiechem na twarzy oraz proboszcz 
boruszowickiej parafii. – Pielgrzymowanie to nie tylko 
modlitwa. Wspólnej wędrówce towarzyszy śpiew, 
rozważania, rozmowa, wzajemne poznawanie się, 
dyskusje na tematy nurtujące współczesnego człowieka. 
Ten czas pozwala nam „naładować akumulatory 
pozytywną energią” na cały rok. W tym roku naszemu 
pielgrzymowaniu towarzyszyła szczególna intencja 
związana z konsekracją naszego kościoła, która odbędzie 
się pod koniec września – wyjaśnia nasza rozmówczyni. 
Co roku organizatorki pielgrzymki wspominają ks. Jana 
Kochla, któremu miejscowość zawdzięcza zainicjowanie 
wieloletniej tradycji. – To jego pomysł, a pierwsze 
pielgrzymki jego dzieło. Wyruszając w drogę zawsze o nim 
pamiętamy – mówi Kornelia Sobel.  

Foto. Pielgrzymka odbyła się w lipcu, w sierpniu natomiast zaprzyjaźniona 
grupa spotkała się na wspólnym ognisku. 

PODZIĘKOWANIA 

Dziękujemy władzom Gminy oraz radnym z Kotów  
p. Zofii Rozbickiej i p. Irenie Jonecko oraz sołtysowi 
Bernardowi Kontnemu za wykonanie drogi asfaltowej  
w Kotach. 

Mieszkańcy ul. Piaskowej w Kotach 
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KURIER KULTURALNIE 
ŚWIĘTO PIECZENIA CHLEBA  
W ŚWINIOWICACH 

Skosztować świeżutką kromkę z „tustym” – to był 
wystarczający powód, by 19 lipca odwiedzić 
Świniowice.  Już przy wjeździe do miejscowości 
pachniało intensywnie świeżym pieczywem, a pod 
starym „piekarniokiem” zgromadzeni mieszkańcy  
z zainteresowaniem przyglądali się pracy piekarzy. 
Obok na drewnianych półkach studziły się już gotowe 
bochenki. Wkrótce świeży chleb przetransportowano 
na plac za budynkiem OSP, gdzie niebawem 
rozpoczęło się Święto Pieczenia Chleba.  

Patronat nad imprezą objęła Piekarnia-Cukiernia 
Małgorzaty Szyguła. Jak zawsze przy okazyjnym 
uruchamianiu „piekarnioka” piekarze i ich szefowa objęli 
pieczę nad procesem wypieku.  Doświadczenie zespołu, 
przekazywany z pokolenia na pokolenie przepis na ciasto 
chlebowe i zabytkowy piekarnik – to wszystko złożyło się 
na przepyszny efekt. Chleby przyciągnęły na festyn nie 
tylko mieszkańców wsi, ale też ościennych sołectw.  
Na stołach pojawiły wypieki przygotowane przez piekarnię, 
ciasta upieczone przez organizatorów i kiełbaski z grilla.  

Na tym nie koniec atrakcji. Najmłodsi, a także nawet nieco 
starsi, świetnie się bawili z myszką Miki i myszką Mini, 
które przyjechały z Bernadetą Kowalską. Artystka 
ze znaną sobie charyzmą zaprosiła do wspólnej zabawy 
wszystkie dzieci (również te pełnoletnie), wkrótce na 
podeście zrobiło się tłoczno i bardzo wesoło. Wieczorem 
odbyła się zabawa taneczna z zespołem „Optium”.  

Pierwszą edycję Święta Pieczenia Chleba zorganizowali: 
Rada Sołecka Świniowic, KGW i OSP przy współpracy 
z Piekarnią-Cukiernią Małgorzaty Szygułą.  

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

SOBOTNI RELAKS W NOWEJ WSI 
TWOROSKIEJ 

W tym roku pogoda była zdecydowanie łaskawsza dla 
mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej. Coroczny festyn 
rodzinny odbył się 2 sierpnia. Trzeba przyznać, 
że minął w iście letniej atmosferze, a skąpany w słońcu 
plac przy ul. Wiejskiej (za stajnią „Lizjana”) 
przyciągnął mnóstwo osób gotowych spędzić w Nowej 
Wsi całe popołudnie.  

Festyn otwarła pani sołtys, Regina Mika, która powitała 
gości, w tym wójta, Eugeniusza Gwoździa i wicestarostę 
tarnogórskiego Andrzeja Elwarta. Pierwszym punktem 
programu były zawody konne w skokach przez przeszkody 
o Puchar Wicestarosty Tarnogórskiego. Na najmłodszych 
czekała dmuchana zjeżdżalnia oraz gry i zabawy 
poprowadzone przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. Przewidziano również przejażdżki 
konne i bryczką.  

Foto. Mieszkańcy Świniowic konsekwentnie i skutecznie promują swoją 
atrakcję, jaką bez wątpienia jest wolnostojący, zabytkowy piekarnik. 

Foto. Bernadeta Kowalska i przyjaciele przyjechali do Świniowic  
z mnóstwem pomysłów na zabawę. Jak widać na zdjęciu podobało się 

wszystkim bez względu na wiek.  

 

Bardzo interesujące okazały się pokazy ratownictwa 
medycznego oraz akcja gaszenia płonącego samochodu 
przygotowane przez OSP w Tworogu. Strażacy starali się 
uświadomić jak niewiele potrzeba, by zdarzył się wypadek 
i jak bardzo potrzebna jest wtedy szybka reakcja 
świadków. – Nie bójcie się reagować! – apelowali.  
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Dodamy tylko, że w pokazach brał udział (być może po raz 
ostatni!) samochód marki mercedes, który służy jednostce 
od ponad 20 lat. Jesienią będzie wymieniony na nowy. 
Choć strażacy cieszą się, z pewnością z sentymentem 
będą wspominać wiernego „druha”.  

Festyn sołecki zakończył się zabawą taneczną i pokazem 
sztucznych ogni. Organizatorzy: sołtys, rada sołecka, GOK 
dziękują wszystkim sponsorom i osobom, które udzieliły 
pomocy za wsparcie. Więcej zdjęć znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl. 

ŚWIĘTO KARTOFLA W KOTACH 
PROMUJĄCE ZABYTKOWY 
KOŚCIÓŁ 

Takich tłumów w Kotach dawno nie było. 9 sierpnia na 
placu nieopodal kościoła parafialnego odbył się festyn 
parafialny. Organizatorzy spodziewali się ok. 300 
gości, tymczasem było ich ok. 500! – Z radością można 
powiedzieć, że przekroczyliśmy normy – krótko 
podsumowali. 

Święto Kartofla promujące zabytkowy kościół w Kotach 
miało jeden główny cel – pomoc parafii w uzbieraniu 
brakujących funduszy na remont zabytkowych organów.  
Z kolei atrakcyjny program artystyczny miał przyciągnąć do 
miejscowości tłumy. Rozrywkowe popołudnie otwarł 
dwugodzinny blok taneczny dla dzieci i młodzieży 
przygotowany dobroczynnie przez Kafejkę Activ Baby  
z Tarnowskich Gór. W programie znalazły się pokazy 
bollywood, dance pop i zumby. Swoje „pięć minut” 
otrzymała też miejscowa orkiestra dęta, po której na scenie 
pojawił się Jacek Kierok, Mariola i Piotr, którzy także 
wystąpili dobroczynnie. Na koniec odbyła się zabawa 
taneczna do białego rana. Dodatkowymi atrakcjami był 
pokaz udzielania pierwszej pomocy, park linowy oraz 
przepyszne dania z ziemniaków przygotowane przez KGW 
Boruszowice-Hanusek, Nową Wieś, Mikołeskę jak również 
przepyszne ciasta wypiekane przez mieszkańców z Kotów 
i Potępy. 

Święto Kartofla zorganizowali: proboszcz ks. Marcin 
Kwoczała; Rufin Janocha i Katarzyna Kryszkiewicz. 
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy udzielili wsparcia 
finansowego i pomogli w organizacji festynu. Patronat nad 
festynem objęło Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry  
i Radio Piekary. 
 

POZNAJECIE TE MIEJSCA? 

Poczta w Tworogu 

Wszystko wskazuje na to, że pierwsze usługi pocztowe 
w Tworogu zostały zapoczątkowane wraz 
z uruchomieniem kolei w 1857 roku. Udało się odnaleźć 
prostokątną pieczęć z 23 lipca 1860 roku, która była 
umieszczona na liście wysłanym z Tworoga do „das 
Königliche Landratsamt in Kamienitz” – dowód na 
świadczenie usług pocztowych w Tworogu. Obecny 
budynek poczty w Tworogu został wybudowany w czasach 
Bismarcka. Był o połowę krótszy. Dzisiejszy wygląd
zawdzięcza nowemu właścicielowi, który kupił go w 1906 
roku i rozbudował. W nowo dobudowanej części mieści się 
teraz Urząd Poczty Polskiej. Poniżej archiwalne i aktualne 
zdjęcie budynku.  

Dom Marschollka 

W 1913 r. naprzeciw poczty zbudowano obszerny, 
jednopiętrowy budynek. Właścicielem był Andreas 
Marschollek, mistrz budowlany, prowadzący znany 
w okolicy zakład usługowy.  Budynek usytuowany przy
dzisiejszej ul. Zamkowej pełnił funkcję administracyjno-
mieszkaniową. Na parterze mieściła się siedziba firmy i filia 
gliwickiego banku („Kreissparkasse zu Gleiwitz-Filiale 
Tworog”). Piętro natomiast było zamieszkałe przez rodzinę 
Marschollka. Na następnej stronie archiwalne i aktualne 
zdjęcie budynku. 
 

Foto. Poczta w Tworogu – zdjęcie z pierwszej połowy XX  i aktualne. 
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KAMRACI ŚLĄSKIEJ GODKI 

Tego lata gmina Tworóg została laureatem nagrody 
przyznawanej przez Fundację Silesia i Stowarzyszenie 
Pro Loquella Silesiana. Statuetkę kamrata Śląskiej 
Godki odebrał w Chorzowskim Centrum Kultury z-ca 
wójta, Klaudiusz Wieder.  Wyróżnienie gminy to wynik 
szeregu inicjatyw podejmowanych przez naszych 
samorządowców na rzecz ochrony i promocji śląskiej 
kultury.  

Do najważniejszych tematów podjętych w tej sprawie przez 
nasz samorząd należał z pewnością tworoski pomnik. 
Pierwszy pomnik przed pałacem w Tworogu stanął  
1 czerwca 1930 r., przetrwał tylko do 1946 r. W latach 90. 
podjęto starania mające na celu przywrócenie go na 
właściwe miejsce, jednak nie przyniosły one efektu. Do 
tematu powrócono z inicjatywy Klaudiusza Wiedera  
w 2009 r. , tym razem skutecznie. 12 czerwca 2010 r. 
miała miejsce uroczystość odsłonięcia nowego pomnika, 
na którym widnieje napis „Pamięci Ślązaków – ofiar wojen,  
internowań, wywózek i prześladowań”. Zdaniem zastępcy 
wójta nasza historia, również ta bolesna powinna być 
przypominana i utrwalana szczególnie w pamięci młodego 
pokolenia, bo bez znajomości historii trudno o świadome 
budowanie tożsamości.  

– W Europie panuje trend do ujednolicania, ale przecież 
różnimy się i musimy uczyć się wzajemnej akceptacji  
i szacunku. Naszym obowiązkiem jest wychowywanie 
naszych dzieci w taki sposób, żeby znały swoje korzenie  
i czuły przywiązanie do rodzinnych okolic. 

Wartości, tradycje, pamięć o naszej przeszłości to depozyt, 
który musimy przekazać następnemu pokoleniu – mówi 
Klaudiusz Wieder. W jaki sposób?  

Można powiedzieć, że formą przekazywania tego depozytu 
są m.in. zajęcia z edukacji regionalnej prowadzone przez 
gminne szkoły czy symbole będące zakodowaną 
informacją o gminie. 27 maja 2013  r. podczas sesji Rady 
Gminy wniesiono zalegalizowany herb gminy i flagę –
symbole wspólnoty terytorialnej. Przypomnijmy, flaga
składa się z trzech pasów poziomych: górny zielony 
z godłem herbowym oraz pasami żółtym i niebieskim
(barwy Śląska). Z kolei 30 września 2013 r. gmina 
przyłączyła się do akcji „Godomy po ślonsku”. Od tamtej 
pory na terenie gminy zaczęły się pojawiać tabliczki 
i naklejki z hasłem „Godomy po ślonsku” informujące, że 
w tym miejscu można śmiało używać gwary. Logo akcji 
pojawiło się także przy wjeździe do gminy na tablicy 
powitalnej.  

ZEBRANO PODPISY DLA 
NOWELIZACJI USTAWY  
O MNIEJSZOŚCIACH  

18 lipca trafił do Sejmu obywatelski projekt ustawy 
uznającej Ślązaków za grupę etniczną. Przedstawiciele 
kilku środowisk śląskich (głównie RAŚ) zebrali ponad 140 
tysięcy podpisów pod projektem zmiany Ustawy 
o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych. Projekt poparli 
posłowie Marek Plura i Piotr Chmielowski, senator 
Kazimierz Kutz. Zmiana ustawy dałaby  mowie śląskiej 
statusu języka regionalnego oraz fundusze m.in. na śląską 
edukację regionalną, działalność kulturalną i artystyczną, 
tworzenie śląskich programów telewizyjnych i audycji 
radiowych oraz ochronę miejsc związanych ze śląską 
kulturą.  

Aby inicjatywą mógł zająć się Sejm, należało zebrać 
100 tysięcy. W ciągu trzech miesięcy, udało się zebrać  
140 000 podpisów. 

Gorąco dziękuję wszystkim którzy poparli inicjatywę, 
a szczególnie wolontariuszom i młodzieży, bo dzięki nim 
na terenie naszej gminy udało się zebrać kilkaset 
podpisów. 

Klaudiusz Wieder

Foto. Budynek usługowy – zdjęcie wykonane po 1936 r. i aktualne. 

Zdjęcia pochodzą z archiwum Fryderyka Zgodzaja.  

LEKCJE GRY NA 
INSTRUMENTACH 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu informuje  
o zapisach na lekcje gry na keyboardzie i gitarze. 
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć indywidualnych 
w domu ucznia lub w GOK-u. Zajęcia prowadzi 
Eugeniusz Siwiec.  

Informacje pod numerami telefonu:  
GOK: 512 950 842 
Nauczyciel: 603 892 988 
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NA JASNO GORA 

Kożdego dnia człowiek kańś łazi. A to do sklepu po chlyb 
i żymły, a to do roboty, a to na szpacyr. Są tyż takie 
szczególne drogi, do kerych przyjścio cza mieć kupa sioł. 
Tych fizycznych i tych w gowie.  

Tukej mom na myśli pielgrzymki. Tako pielgrzymka na 
Jasno Gora to fest fajne przeżycie! Nojprzod to trza sie 
zdecydować: "Ja, jo chca iść!". Kupa ludzi godo, że niy 
poradzi tak daleko ciś, bo to szłapy bolą. Toć, że bolą, ale 
i na to idzie coś poradzić: pożyczyć se koło łod kolegi  
i popyndalować trocha abo z kijami konsek przejść. Jak już 
sie zdecydujecie to trza jakie stare, ale wygodne szczewiki 
znojść, coby wom szwajów niy połobcierały.  Do tasie 
wsadźcie se flaszka wody abo jakiego soku, coś do 
zjedzynio, do auta wciepcie śpiwór, karimata, zogowek 
i już mogecie ciś z nami rzykać do Matki Boskiej. A jak 
dobrze porzykocie to wszystkie wasze prośby sie spełnią. 
Ale niy myślcie se, że tako pielgrzymka to durch różańce, 
litanie czy inksze modły. Tukej mogecie se tyż 
pośpiywać,podumać abo pogodać z innymi pielgrzymami. 
A jak już zajdziecie na miejsce to poczujecie tako srogo 
satysfakcja z tego żeście dali rada. Godom Wom, idźcie 
choć roz na tako pielgrzymka a niy pożałujecie! Przeca 
w wakacje jest kupa wolnego czasu. Terozki zaś trza łazic 
do szkoły abo do roboty.  

Jak kończą sie wakacje, jak skończoła sie pielgrzymka tak 
moje pisanie dlo Wos tyż sie kończy. Dziynkuja wszystkim, 
kerzy moje teksty czytali! Boło mi miło dlo Wos pisać! 
Terozki o ta naszo śląsko godka bydzie dboł ktoś inny. 

Czimcie sie!

Karolina Gatys

SPICHLERZOWE MISTRZOSTWA 
ŚWIATA MUNDIAL 2014  
W GMINACH:  
TWORÓG ORAZ WIELOWIEŚ 
Już wkrótce wielkie emocje piłkarskie! Gminy Tworóg  
i Wielowieś zapraszają na mały „Mundial 2014”. 

Planuje się zorganizowanie 32 drużyn (10 osobowych) po 
16 w każdej gminie, w skład których wchodzić będą 
członkowie stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, 
hobbistów, oldbojów z terenu SGŚ. Podczas turnieju  
w miejscowości Tworóg oraz Wielowieś zostaną rozegrane 
łącznie 64 mecze. Każda z zaproszonych drużyn będzie 
reprezentowała państwo biorące udział w Mistrzostwach 
Światach 2014 r. Nasz Spichlerzowy MUNDIAL 2014 
będzie odwzorowaniem Mistrzostw Świata rozgrywanych  
w Brazylii w czerwcu 2014 r. 

Spichlerzowe Mistrzostwa będzie prowadził konferansjer 
imprezy, który zapewni także oprawę muzyczną 
rozgrywek. Po zakończonym meczu w poszczególnych 
fazach turnieju zawodnicy będą zaproszeni na 
poczęstunek w postaci kiełbasy z grilla. 

ZGŁOŚ SWOJĄ DRUŻYNĘ!  

Wystarczy spełnić poniższe warunki: 
• posiadać drużynę złożoną  z max. 10 zawodników 

(w tym tylko 2 zrzeszonych)   
• wyznaczyć pełnoletniego opiekuna drużyny 
• złożyć w biurze organizatora listę startową osób 

biorących udział w Spichlerzowych Mistrzostwach 
Świata MUNDIAL 2014 zamieszczoną na stronie 
internetowej http://tworog.pl/aktualnosci lub 
http://www.wielowies.pl/ 

• mieć zapał do gry 
 
Ważne informacje:  

• miejsce rozgrywek: ORLIK w miejscowości 
Tworóg, ORLIK w miejscowości Wielowieś 

• maksymalna ilość: 32 drużyny 
 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 września. 

Koordynatorzy projektu: 

Gmina Tworóg: 
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, 

tel. 32 285 74 93 wew.54, 
e-mail: gospodarka@ug.tworog.pl 

Gmina Wielowieś: 
ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś, 

tel. 32 237 85 07, 
e-mail: caf@wielowies.pl 

 

POSZUKIWANY, 
POSZUKIWANA! 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
poszukuje osób chętnych do pisania artykułów w 
gwarze śląskiej, które ukazują się w miesięczniku 

„TWG Kurier”. 

Chętnych prosimy o kontakt z prezesem.  
Marek Mundzik 
tel.694 453 932. 

 

ZADZWOŃ DO GOK-u  

Ze względu na trwający remont Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu, do momentu przeniesienia 
stacjonarnego numeru telefonu zostaje uruchomiony 
numer zastępczy.  

 
Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna: 

tel. 512 950 842 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
INWESTUJEMY W PRZYSZŁOŚĆ 

Odrestaurowany zamek w Tworogu, „Orlik” przy SP  
w Tworogu i budowa kanalizacji – to tylko niektóre  
z kosztownych inwestycji, jakie wpłynęły na poprawę 
wizerunku gminy i częściowo na poprawę standardu 
życia mieszkańców. Wiele zmienia się na lepsze… 

Samorządowcy przez cztery lata skutecznie sięgali po 
fundusze zewnętrzne na realizację dziesiątek inwestycji. 
Tymczasem kończy się kadencja, wkrótce wybory 
samorządowe. To dobry moment na podsumowania. Jak 
ocenia minione lata wójt, Eugeniusz Gwóźdź? 

Redakcja: Minęło osiem lat od kiedy po raz pierwszy 
wygrał Pan wybory samorządowe. Z jakimi planami 
rozpoczynał Pan kadencję? 
Eugeniusz Gwóźdź: Planów było wiele, życie jednak 
szybko zweryfikowało moje zamiary. Okazało się, że 
istnieje szereg problemów, głównie natury remontowej, 
które należy w pierwszej kolejności rozwiązać. W 2008 r. 
przystąpiliśmy do kompleksowego remontu przedszkola  
w Kotach, które ze względu na stan budynku było 
wówczas zamknięte. Nieczynna była również sala 
gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Tworogu.  
W międzyczasie okazało się, że sala gimnastyczna  
w Boruszowicach rozpada się, a dach Urzędu Gminy mimo 
remontu nadal przecieka. Potrzeb, i to pilnych, było 
naprawdę dużo. Na szczęście w trakcie pierwszej kadencji 
większość naglących spraw udało się doprowadzić do 
końca. Na przełomie 2009/2010 r. rozbudowaliśmy 
przedszkole w Wojsce, wyremontowaliśmy salę 
gimnastyczną i dach SP w Tworogu. Sala gimnastyczna w 
Boruszowicach została zbudowana na przełomie pierwszej 
i drugiej kadencji. Wykonano nowe odcinki dróg  
i chodników oraz przystąpiono do budowy kanalizacji 
sanitarnej.  

R: Kolejne lata upłynęły pod znakiem nowych 
inwestycji. Co udało się zrobić? 
EG: W trakcie pierwszej i drugiej kadencji wyremontowano 
niemal 20 dróg, co daje średnią 2,5 drogi na rok. Powstało 
wiele chodników, wyremontowano przepusty i mosty.  
W 2010 r. jako jedyna gmina w powiecie wnioskowaliśmy  
o środki na usunięcie skutków powodzi (w sumie 
zdobyliśmy na ten cel prawie 600 tys. zł). Dzięki temu 
udało się wyremontować m.in. ul. Wiśniową i ul. 
Pniowiecką w Mikołesce oraz ul. Piaskową w Kotach, 
część ul. Polnej w Tworogu oraz przepusty w Połomi  
i Kotach. Niedawno, bo w sierpniu odebraliśmy kolejną 
promesę, tym razem na remont ul. Szkolnej w Kotach na 
kwotę 140 tys. zł. Kosztowną (przekraczającą 5 mln zł – 
zwrot z UE prawie 3 mln) i długotrwałą inwestycją była 
budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Tworóg, Koty  
i Brynek. Wielokrotnie korzystaliśmy z tzw. schetynówek. 
W 2012 r. przeprowadziliśmy termomodernizację budynku 
gminnego przedszkola w Tworogu poprzez docieplenie  
i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji 
c.o., instalacji gazowej oraz wykonanie układu solarnego. 
Nie ukrywam, że druga kadencja przyniosła szansę na 
realizację moich wyborczych marzeń. 

W 2011 r. wybudowaliśmy przy Szkole Podstawowej w 
Tworogu kompleks „Moje boisko ORLIK 2012”. Niedawno 
zakończyliśmy rewitalizację budynku Urzędu Gminy wraz z 
obejściem. Koszt I etapu inwestycji wyniósł 1.064.801,16 
zł, II – 666.211,27 zł. Kolejną ważną inwestycją jest 
trwający remont Gminnego Ośrodka Kultury.  

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że rozwój gminy na 
taką skalę nie byłby możliwy bez udziału środków 
zewnętrznych. Niemal przy każdej inwestycji korzystaliśmy 
ze środków unijnych (głównie  z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich) lub rządowych. W procesie realizacji 
istotnych dla gminy przedsięwzięć ważna jest współpraca 
z jednostkami organizacyjnymi gminy, placówkami 
oświatowymi i instytucjami zewnętrznymi. Zgrany zespół 
i fundusze zewnętrze to elementy składowe wielu zmian na 
lepsze w naszej gminie. Pragnę podziękować za te kolejne 
cztery lata wszystkimi, z którymi miałem zaszczyt 
współpracować.    

R: Coraz lepiej radzimy sobie w sporcie. Mamy wielu 
uzdolnionych sportowców i co najważniejsze nowe 
obiekty sportowe.   
EG: Inwestycje w bazę sportową, to inwestycje 
w sportowców. Na nowej sali gimnastycznej 
w Boruszowicach mogą ćwiczyć nie tylko uczniowie, ale 
też np. członkowie miejscowego klubu koszykarskiego. 
Z kolei na tworoskim „Orliku” trenują m.in. nasi piłkarze. 
W tym roku Klub Sportowy „Sparta” po raz pierwszy dostał 
się do Ligii Okręgowej. Na tak wysoki wynik wpłynęło 
oczywiście zaangażowanie naszych sportowców, ale 
nowoczesne boisko na pewno pomogło. Poza tym 
posiadanie na swoim terenie tak atrakcyjnego miejsca 
mobilizuje do organizacji imprez sportowych takich jak 
„Spichlerzowe Mistrzostwa EURO 2012 w Gminie Tworóg”, 
które wszyscy miło wspominamy. W tym roku czekają nas 
podobne emocje. Niedługo (we wrześniu) odbędą się 
Spichlerzowe Mistrzostwa Świata MUNDIAL 2014 
współorganizowane z gminą Wielowieś.  

R: W jakim kierunku rozwija się obecnie gmina? 
EG: Nie możemy konkurować z gminami przemysłowymi, 
mamy inne walory (głównie przyrodnicze), które należy 
promować. Nasza gmina świetnie nadaje się na sobotnio-
niedzielną rekreację, rodzinne wypady rowerowe, 
odpoczynek wśród zieleni, zwiedzanie zabytków 
architektonicznych, których u nas nie brakuje. Staramy się 
więc stale rozwijać bazę rekreacyjną i zachęcać osoby 
z zewnątrz do odwiedzania okolicy.  

R: W jaki sposób? 
EG: Wydaliśmy album „Skarby Gminy Tworóg”, w którym 
przedstawiono walory przyrodnicze i kulturowe gminy, 
powstała strona internetowa „Wirtualny spacer po gminie 
Tworóg” oraz mapka przedstawiająca najciekawsze 
miejsca. Ponadto organizujemy imprezy plenerowe takie 
jak Dni Tworoga, które są okazją do prezentacji gminy. 
Modernizujemy place zabaw, a na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” administrowanego przez 
Zakład Usług Komunalnych trwa remont zbiornika 
wodnego. 
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Inwestycja prowadzona przez Śląski Zarząd Melioracji  
i Urządzeń Wodnych jest dla nas bardzo ważna.  
W najbliższych latach planowane jest zagospodarowanie  
5 ha przejętych z Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Przewidujemy budowę bazy sportowo-rekreacyjnej  
z prawdziwego zdarzenia. W ten sposób znacznie 
podniesiemy atrakcyjność okolicy. Przy realizacji 
powyższych zadań jak i realizacji nowych korzystaliśmy  
i planujemy korzystać ze środków zewnętrznych.  

R: Czy będzie Pan ubiegać się o stanowisko wójta  
w najbliższych wyborach?  
EG: Tak. Kończąca się kadencja jest bardzo udana pod 
względem inwestycyjnym, wiemy jak i skąd pozyskiwać 
dodatkowe pieniądze na rozwój gminy. Wiele 
zrealizowanych przedsięwzięć należy zaliczyć do bardzo 
kosztownych i trudnych. Jesteśmy jednak zgranym 
zespołem, daliśmy radę i jestem pewien, że poradzimy 
sobie w kolejnym okresie programowania. W kolejce 
czekają już kolejne tematy m.in. budowa kanalizacji  
w Nowej Wsi Tworoskiej, gminny program budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków, drugiej edycja 
programu ograniczenia niskiej emisji, budowa bazy 
sportowej, remonty dróg i chodników, czy 
termomodernizacja pozostałych budynków gminnych. 
Liczymy, że wkrótce będzie można skorzystać ze środków 
z PROW na remonty dróg, bo do tej pory nie było takiej 
możliwości. Na planowane przedsięwzięcia wykonujemy 
niezbędną dokumentację. Ponadto muszę stwierdzić, że 
gmina jest w dobrej kondycji finansowej i jest gotowa do 
absorbcji nowych środków zewnętrznych, nasze 
zadłużenie wynosi niespełna 13 procent i jest jednym  
z najniższych w powiecie. 

Poza inwestycjami chcemy skupić się na problemach 
społecznych, które są bardzo ważne. Mamy zamiar 
wprowadzić program „Trzy plus” oraz wiele innych 
mających na celu pomoc i aktywizację osób starszych  
i potrzebujących. W planach jest również rozbudowa 
tworoskiego Ośrodka Zdrowia. W pierwszej kolejności 
należy jednak wykonać projekt, ponieważ na dzień 
dzisiejszy dysponujemy  tylko koncepcją. Mam nadzieję, 
że będę mieć szansę poprowadzenia nowych projektów 
realizowanych przez gminę.    

R: Dziękujemy za rozmowę. 

 

INWESTUJEMY W LUDZI 

Tak zwane projekty miękkie to projekty 
nieinwestycyjne, zazwyczaj niewielkie, obejmujące 
takie przedsięwzięcia jak szkolenia, stypendia, 
współpracę partnerską, imprezy kulturalne 
i edukacyjne, których zasadniczym celem jest 
inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój. Ich 
znaczenie doceniła nasza gmina. W minionych 
czterech latach wielokrotnie korzystaliśmy z funduszy 
przeznaczonych na ten cel.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekty 
z myślą o osobach niepełnosprawnych i zagrożonych 
wykluczeniem zawodowym. Od 2008 r. realizuje „Program 
aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Tworóg”, 
w wyniku którego zaktywizowano 36 osób. Łączny koszt 
projektu w tej kadencji wyniósł 517.687,25 zł. W tym roku 5 
osób niepełnosprawnych wzięło udział w projekcie 
„Wsparcie środowiska osób niepełnosprawnych z terenów 
wiejskich i małomiasteczkowych”, który miał pomóc 
uczestnikom znaleźć staż lub zatrudnienie. Obydwa 
projekty były dofinansowane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Ponadto gmina realizowała projekt 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Tworóg” dofinansowany z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie: 
972.750,00 zł. Projekt zapewniał bezpłatny dostęp do 
Internetu oraz doposażenie w sprzęt komputerowy dla 
61 gospodarstw domowych.  Po środki europejskie sięgały 
również placówki oświatowe. Realizowane projekty, 
przykładowo „Socrates Comenius” i „Czym skorupka za 
młodu nasiąknie”, pozwoliły inwestować w naukę języków 
obcych czy rozwój talentów poprzez organizację wyjazdów 
czy ciekawych zajęć dodatkowych w szkole.  Od 2011 
szkoły i przedszkola z terenu gminy pozyskały z EFS 
ok. 2 mln. zł.  

NA ŁOWISKU 

15 sierpnia odbyły się zawody wędkarskie o Puchar v-ce 
Starosty Powiatu Tarnogórskiego Andrzeja Elwarta na 
Łowisku w Potępie. Sportową rywalizację rozpoczęło 24 
zawodników reprezentujących 5 Kół: 72 Zamet, 84 Krupski 
Młyn, 7 Kalety, 108 Miasteczko Śląskie, 116 Brynek. 

Zawody wygrał reprezentant Koła PZW 72 Zamet Dec 
Edward z wynikiem 3140 pkt. Z drugim wynikiem zawody 
ukończył  Szwinge Marcin 3030 pkt., a trzecie miejsce 
przypadło Kamilowi Pipke 2290 pkt. – obaj reprezentowali 
Koło 116 Brynek. Na zawodach łącznie złowiono ponad 
25 kg ryb, które po zważeniu w dobrej kondycji wróciły do 
wody. 

Foto. Trwa remont zalewu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TERMINARZ ROZGRYWEK  
O MISTRZOSTWO LIGI 

OKRĘGOWEJ CZĘSTOCHOWA 
GR.I – LKS „SPARTA” TWORÓG 

Runda jesienna   |   sezon 2014/2015 
 

L.p GOSPODARZ GOŚĆ DATA GODZ. 

7 LKS Sparta 
Tworóg 

LKS Sieraków 
Śląski 

14.09 
Sb. 

17:00 

8 Orzeł Psary 
Babienica 

LKS Sparta 
Tworóg 

20.09 
Sb. 

17:00 

9 LKS Sparta 
Tworóg 

MKS Myszków 28.09 
Nd. 

16:00 

10 Lot Konopiska LKS Sparta 
Tworóg 

04.10 
Nd. 

16:00 

11 LKS Sparta 
Tworóg 

Victoria 
Częstochowa 

12.10 
Nd. 

16:00 

12 KS Stradom 
Częstochowa 

LKS Sparta 
Tworóg 

19.10 
Nd. 

11:00 

13 LKS Sparta 
Tworóg 

Amator Golce 26.10 
Nd. 

15:00 

14 Orzeł Kiedrzyn LKS Sparta 
Tworóg 

02.11 
Nd. 

11:00 

15 LKS Sparta 
Tworóg 

Liswarta 
Krzepice 

09.11 
Nd. 

11:00 

 

HISTORYCZNY MECZ 

10 sierpnia na Stadionie 470-lecia Tworoga odbył się mecz 
w ramach pierwszej kolejki I grupy częstochowskiej ligi 
okręgowej. Dodajmy, mecz historyczny, bowiem Sparta 
Tworóg po raz pierwszy w historii klubu gra w lidze 
okręgowej. Przeciwnikiem „naszych” był KS Stradom 
Częstochowa, który podobnie jak Sparta w minionym 
sezonie zajął miejsce premiowane awansem do ligi 
okręgowej. Mecz beniaminków cieszył się dużym 
zainteresowaniem kibiców, którzy długo nie musieli czekać 
na pierwszą bramkę. Już w pierwszych minutach meczu  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

goście wykorzystali błąd defensywy Tworoga i nie mieli 
problemów z umieszczeniem piłki w siatce. W pierwszej 
połowie goście całkowicie zdominowali grę, a bramkarz 
Sparty doznał kontuzji i musiał opuścić boisko. Druga 
połowa nie okazała się szczęśliwsza dla Sparty. Mecz 
zakończył się wynikiem 1:6. Honorowego gola dla Sparty 
zdobył Damian Zuber.  

STYPENDIA WÓJTA 2014  

Poniżej przedstawiamy tegoroczną listę uczniów, którym 
Wójt Gminy przyznał stypendium za wyniki w nauce oraz 
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki lub 
sportu. Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!  

Gimnazjum Brynek 
Weronika Paruzel 

Alicja Marzec 
 Monika Wanot 

 Urszula Gołkowska 
Katarzyna Król 
Jacek Sobel 
Jakub Zatoń 

Dagmara Gluch 
Michał Kaleta 
Filip Szeląg 

Bogdan Wandzik 

Gimnazjum w Wielowsi 
Fabian Iwan 

Patrycja John 
Helena John 

Magdalena Ciongwa 
Anna Ciongwa  

Szkoła Podstawowa Tworóg 
Oliwier Warzecha 

Maria Jańczuk 

Szkoła Podstawowa w Wielowsi 
Martyna Iwan 

Paulina Meinhardt 
Michał Ciongwa 

„BUSOWA” AFERA  
 

12 sierpnia do Urzędu Gminy w Tworogu wpłynęło 
pismo mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej w sprawie  
przywrócenia kursu linii 143 o godzinie 21.00. Afera 
wynikła z reorganizacji kursów w rozkładach jazdy 
kilku linii autobusowych przeprowadzonych przez 
Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej. 
13 sierpnia wójt osobiście przekazał kopię pisma do 
MZKP i na miejscu podjął rozmowy na ten temat.  

– W związku z ogłoszonym wiosną br. przetargiem na 
obsługę wszystkich linii, MZKP przeprowadził 
reorganizację kursów w rozkładach jazdy kilku linii 
autobusowych, która polegała na przeniesieniu 
pojedynczych kursów stanowiących całość zadania 
przewozowego danej linii autobusowej do innej, gdzie tych 
kursów było więcej, a ich trasy miały podobny lub taki sam 
przebieg – wyjaśnia pracownik MZKP, Jacek Poloczek. 
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Zmiany zaczęły obowiązywać od 1 sierpnia. Grupa 
mieszkańców Nowej Wsi postanowiła wnieść petycję  
o przywrócenie kursu. Pod wnioskiem podpisało się 140 
osób. – Władze gminy nie uznały za stosowne 
poinformować wcześniej o tym fakcie zarówno 
mieszkańców, jak i sołtysa wsi oraz radną Rady Gminy z 
tej miejscowości. W dni wolne od pracy nasi mieszkańcy 
również pracują, a biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy 
posiada samochód, w znacznym stopniu utrudnia to dojazd 
do pracy i powrót do domu – napisali. – Transport 
publiczny na terenie gminy jest organizowany przez MZKP, 
nie gminę. MZKP nie ma obowiązku informowania o takich 
zmianach samorządu – mówi Jacek Poloczek.  

W kilku przypadkach podlegających reorganizacji,  
w których istniały wątpliwości co do zasadności 
utrzymywania kursów, MZKP rzeczywiście zawiesił je do 
czasu potwierdzenia potrzeb komunikacyjnych ze strony 
zainteresowanych pasażerów. – Z uwagi na bardzo 
niewielki zasięg tych zmian, Związek nie informował władz 
gmin członkowskich traktując je jako krótkoterminowe. 
Przykładem takiego działania było zawieszenie kursu linii 
nr 143, na której w dni wolne od pracy wykonywane były 
tylko 2 pary kursów. Kursy popołudniowe zostały 
bezpośrednio włączone w rozkład jazdy linii nr 129, 
natomiast kurs wieczorny został zawieszony do czasu 
potwierdzenia potrzeby jego utrzymywania. Powodem 
uzasadniającym zawieszenie kursu był fakt, iż w bardzo 
niewielkim odstępie czasu tj. 15 min. w kierunku 
Tarnowskich Gór jedzie również autobus linii nr 129. Do 13 
sierpnia. br. otrzymaliśmy w sprawie przywrócenia 
wieczornego kursu linii 143 tylko jedno zgłoszenie e-
mailowe, które wpłynęło do nas w sobotę 9 sierpnia 2014 r. 
– wyjaśnia Jacek Poloczek. Po kilku dniach od otrzymania 
pisma, tj. w weekend 16-17 sierpnia kurs przywrócono.  – 
Przyznaję, że nie wiedziałem nic na ten temat. Do 
momentu wpłynięcia wniosku nie było żadnych telefonów, 
ani e-maili adresowanych do gminy. Dziwię się więc, że 
jego inicjatorzy poświęcili tydzień na zbieranie podpisów, 
zamiast poinformować mnie o problemie. Jak się okazuje 
sprawę można było bardzo szybko załatwić – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, który jest członkiem Zarządu MZKP. 
Zdziwienia nie ukrywają również pracownicy MZKP. – 
Niemal każdego dnia odbieramy telefony czy e-maile 
pasażerów z ich uwagami lub wnioskami dotyczącymi 
funkcjonowania komunikacji. Pasażerowie dzwonią  
w różnych sprawach, czasami absurdalnych takich jak 
przyjazd autobusu o minutę za wcześnie… Jesteśmy 
zdziwieni, że w tak istotnej dla mieszkańców Nowej Wsi 
kwestii nie było żadnych telefonów. Jednak z uwagi na 
wagę sprawy działania podejmujemy natychmiast – 
zapewniają pracownicy MZKP. Po przywróceniu kursu 
MZKP zleciło badanie napełnienia autobusu na odcinku od 
Hanuska przez Nową Wieś Tworoską do przystanka  
w Tworogu przy Gminnym Ośrodku Kultury. Wyniki  
w poszczególnych dniach były następujące: 15 sierpnia –  
0 osób, 16 sierpnia – 5 osób, 17 sierpnia – 1 osoba, 24 
sierpnia – 2 osoby, co daje średnią 2 osoby na jeden kurs.  

Warto dodać, że organizacja komunikacji pasażerskiej na 
terenie gminy to koszt ok. 1 mln 140 tys. zł, który 
pokrywają wszyscy nasi podatnicy. W związku  
z powyższym reorganizacja polegająca na zmianie taboru 
na mniejsze autobusy będzie musiała być brana pod 
uwagę.   

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

BĘDZIE NOWY WÓZ 
PATROLOWY 

25 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji budżetowej 
Rady Gminy, podczas którego omawiano m.in. 
możliwość współfinansowania zakupu samochodu 
policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji 
w Tworogu.  

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach 
poinformował, że przekazane środki będą przeznaczone 
na zakup oznakowanego samochodu  do patrolowania 
dróg w Gminie Tworóg i Krupski Młyn. Zaznaczył, 
że w Komisariacie w Tworogu powinny być dwa 
samochody oznakowane i jeden nieoznakowany. Radni 
jednak mieli wiele wątpliwości. Dyskusja toczyła się 
głównie wokół wątku utrzymywania policji. Na dzień 
dzisiejszy koszty związane z funkcjonowaniem policji na 
terenie obydwu gmin ponosi wyłącznie gmina Tworóg. –
Warto byłoby zawrzeć porozumienie między Gminą 
Tworóg i Gminą Krupski Młyn w sprawie wspólnego 
utrzymania Komisariatu – padały propozycje.  

Ostatecznie projekt zaopiniowano pozytywnie. Uchwałę 
w  tej sprawie podjęto podczas sierpniowej sesji rady 
gminy. Dofinansowanie wynosi 20 tys. zł.  

WITAJ SZKOŁO! 

W klasach znów zrobiło się tłoczno, a na korytarzach 
głośno. Dzieci wróciły do szkolnych murów z pełnymi 
tornistrami i werwą do nauki. 1 września w gminnych 
szkołach podstawowych powitano ok. setkę pierwszaków, 
które z nutką niepewności ale też ogromną ciekawością 
rozglądały się wokoło. Na zdjęciach poniżej pierwszaki 
z Tworoga i Wojski z „tytami”. 
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STOWARZYSZENIE ZAPRASZA 
NA ŻOŁNIERSKĄ PRZYGODĘ 

20 września Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg wraz z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce zapraszają mieszkańców 
Gminy Tworóg na II Rodzinny Festyn pt. „Sprawniejsi niż 
żołnierze”. Początek zabawy o godz. 13 na placu przy ZSP 
w Wojsce. Festyn uświetnią swoja obecnością żołnierze z 
5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór, uczniowie klasy 
wojskowej z Zespołu Szkół Technicznych oraz uczniowie 
Technikum Chemicznego również z Tarnowskich Gór. 

Ponadto prezes Marek Mundzik informuje o trwającym 
znakowaniu gminnych ścieżek rowerowych pod nazwą 
"Leśno Uciecha". 

OSP POŁOMIA – NOWA 
ODSŁONA  

Działali już pod koniec XIX w., jednak po ponad stu 
latach Ochotnicza Straż Pożarna w Połomii uległa 
samorozwiązaniu. Dziś, choć wciąż odtwarzana i wciąż 
bez remizy, przeżywa drugą młodość. W sobotę 30 
sierpnia strażacy świętowali. Przyczyną było nadanie 
im wyczekiwanego sztandaru.  

Po mszy polowej w intencji żyjących i zmarłych strażaków 
OSP Połomia z udziałem Parafialnej Orkiestry Dętej ze 
Strzybnicy przyszedł czas na wyróżnienia, podziękowania, 
słowa uznania… Jednak najważniejszą chwilą uroczystości 
było nadanie sztandaru – znaku rozpoznawczego 
jednostki. Po części oficjalnej strażacy mieli okazję 
zaprezentować swoje umiejętności. Odbył się pokaz 
ratownictwa medycznego i symulacja gaszenia ognia  
z udziałem śmigłowca.  

Jednostka oficjalnie została reaktywowana 20 czerwca 
2011 r. Od tamtej pory strażacy zapisali się na kartach 
historii miejscowości jako zawsze gotowi do akcji. Nie tylko 
strażackich… To oni remontowali sołecką świetlicę, oni  
w dużej mierze przygotowywali ostatkowe „bery”. Są 
zawsze chętni do pracy i pomocy. Sołtys Stefan Paś, który 
również jest strażakiem, przy każdej okazji podkreśla, że  
z chłopakami nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego teraz, 
kiedy mają już sztandar, mogą przystąpić do realizacji 
kolejnego marzenia – budowy remizy. Trzymamy kciuki! 

ZBIORY ZAKOŃCZONE, PLONY 
POLICZONE 

Zbiory były w tym roku bardzo dobre – twierdzą 
rolnicy. Co prawda ze względu na pogodę prace   
w polu nieco się wydłużyły, jednak jest za co 
dziękować. Okazją do podziękowań była niedziela  
31 sierpnia. Mieszkańcy Połomii – gospodarze 
tegorocznych dożynek gminnych – stanęli na 
wysokości zadania i zadziwiali bez końca 
pomysłowymi i zabawnymi dekoracjami posesji oraz 
maszyn rolniczych, których parada na długo 
pozostanie w naszej pamięci.    

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Po przemarszu dożynkowego korowodu, mszy polowej 
i powitaniu gości z kraju i zagranicy, wójt Eugeniusz 
Gwóźdź podziękował rolnikom za ich ciężką pracę. – Tym 
razem gościmy w Połomi, gdzie ostatni raz dożynki odbyły 
się ćwierć wieku temu – mówił na wstępie wójt 
podkreślając, że mimo wielu trudności mamy w Połomi 
rolników, który potrafili, mimo zmian rynkowych, obronić 
swoją profesję. – Do tej grupy rolników należą między 
innymi starości dzisiejszych Dożynek. Starościna –
Marzena Jędrzejak wraz z mężem i synami prowadzi 
gospodarstwo rolne w Połomii o powierzchni 80 ha pól 
uprawnych, zajmujące się hodowlą trzody chlewnej. 
Gospodarstwo jest jednym z większych gospodarstw 
rodzinnych o tym profilu w naszym kraju. Starosta – Pan 
Grzegorz Kubacki wraz z żoną prowadzi gospodarstwo 
rodzinne w Połomii o powierzchni 120 ha, zajmujące się 
hodowlą bydła mlecznego i opasowego. Gospodarstwo 
jest trzecim pod względem wielkości produkcji dostawcą 
mleka do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Koninie –
przedstawił rolników Eugeniusz Gwóźdź. Po złożeniu 
symbolicznego bochenka chleba na ręce wójta, przyszedł 
czas na rozstrzygnięcie tradycyjnych konkursów. Tym 
razem I miejsce za najładniej udekorowaną posesję zajęła 
Ewa Sklorz, II miejsce Anna Świerzy, a III – Anna 
Wojciechowska.   

Z kolei w konkurencji na koronę dożynkową I miejsce 
zdobyło sołectwo Połomia – Grupa Kobiet Aktywnych, 
II miejsce zajęło sołectwo Tworóg – Koło Gospodyń 
Wiejskich, III miejsce przypadło sołectwu Boruszowice-
Hanusek – Koło Gospodyń Wiejskich, a IV miejsce – OSP 
Połomia. Zwyciężczynie, czyli aktywne „Połomki” 
przyznają, że wykonanie korony dożynkowej było nie lada 
wyzwaniem, robiły to bowiem po raz pierwszy. Krok po 
kroku, dzień po dniu, godzina po godzinie powstała 
oryginalna korona z owsa, pszenżyta, pszenicy 
i jęczmienia. Pierwsze kłosy na koronę zerwano na 
początku lipca, a od 1 sierpnia aktywne kobietki spotykały 
się codziennie, by na czas przygotować wymowny symbol 
udanych zbiorów. 

Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na 
zabawę. Jako pierwszy na scenie pojawił się chór 
„Canzona”, po którym wystąpiły dzieci z SP w Wojsce. 
Goście wysłuchali także chóru „Przebudzenie” i występu 
Grzegorza Poloczka. O godz. 18 zaprezentował się zespół 
„MoskUle”, a po biesiadzie z zespołem „Bajery” przyszedł 
czas na zabawę taneczną.  

– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
mieszkańcom sołectwa Połomia za zaangażowanie 
i  współpracę przy organizacji tegorocznych gminnych 
Dożynek. Podziękowania  należą się panu sołtysowi, 
radzie sołeckiej i radnemu sołectwa Połomia. Serdecznie 
pragnę podziękować Grupie Kobiet Aktywnych, strażakom, 
orkiestrze, radnym Rady Gminy i sponsorom za wsparcie 
finansowe – mówi wójt.  

W dożynkach gminnych w Połomi wzięli udział Maria 
Pańczyk-Pozdziej – marszałek senatu, Tomasz Głogowski 
– poseł RP, Jerzy Polaczek oraz delegacja z Beniova 
z Republiki Czeskiej na czele ze Starostą Ivo Pitnerem. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Pokazy ratownictwa medycznego przyciągnęły tłum gapiów.  

 

OSP POŁOMIA – ZDJĘCIA  

Foto. „Połomki”  w trakcie przygotowywania korony dożynkowej.  
Zdjęcie udostępnił Mieszko Mrozek.  

DOŻYNKI GMINNE – ZDJĘCIA  

Foto. Najważniejszy moment dnia – nadanie sztandaru OSP w Połomi.   


