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NOWA WIEŚ TW. 
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KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

zachęcamy do lektury październikowego, wyjątkowego 
wydania naszego miesięcznika. Numer wzbogaciliśmy 
o dwie dodatkowe kolorowe strony, by wydrukować dla 
was mapę tras rowerowych przebiegających przez naszą 
gminę. Więcej na temat „Leśnej Uciechy” w dziale 
„Hobbysta”.  

Piszemy także o nurtującej wielu mieszkańców 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanej 
przez starostwa powiatowe. W jej wyniku niektórzy 
właściciele płacą większe podatki. Czy słusznie?
Cała sprawa została opisana w „Sesji”.  

Wspominamy także jesienną zabawę na świeżym 
powietrzu. Tworoski Oktoberfest okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Impreza przyciągnęła do Tworoga nie tylko 
sporą publiczność, ale też interesujące gwiazdy estrady. 
Festyn relacjonujemy na str.14. Zdjęcia z imprezy 
znajdziecie na okładce! 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

KURIER SESJA 
SOŁECKIE PLANY I PODATKOWA 
REWOLUCJA 

25 września w sali posiedzeń Urzędu Gminy  
w Tworogu odbyło się zebranie wiejskie, którego 
głównym celem miało być przedstawienie 
sprawozdania z działania rady soleckiej i sołtysa oraz 
ustanowienie funduszu sołeckiego na 2015 r.  

Podobnie jak w minionych latach wnioskowana kwota 
zostanie przeznaczona na organizację imprez, wejściówki 
dla dzieci i młodzieży na teren Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” w okresie wakacji, na utrzymanie skwerów  
i wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa  
(np. Klubu Sportowego „Sparta”). Fundusz sołecki ustalono 
na kwotę 26.187,80 zł.  

Na niemal wszystkich zebraniach wiejskich oraz na 
nadzwyczajnej sesji Rady Gminy (23.09) poruszono temat 
nurtujący wielu mieszkańców, a dotyczący podatków od 
gruntów i nieruchomości. W wyniku ogólnopolskiej 
modernizacji ewidencji gruntów i budynków realizowanej 
przez starostwa powiatowe, zostały zmienione niektóre 
klasy gruntów i założone karty budynków. Skutkiem zmian 
dla niektórych właścicieli jest wzrost kwoty podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości. Nie wszyscy 
mieszkańcy, którzy otrzymali informację o wzroście 
podatku, godzą się z nową sytuacją.  

Z uwagi na liczne protesty, gmina wystąpiła do starostwa  
z pismem informującym o skargach mieszkańców. – 
Prosimy o pisemne wyjaśnienie, w jaki sposób właściciele 
mogą prostować błędy powstałe w wyniku modernizacji – 
napisał wójt, Eugeniusz Gwóźdź. W ślad za pierwszym 
pismem wysłano drugie z prośbą o obecność 
przedstawiciela Zarządu Powiatu lub wskazanej osoby na 
wszystkich zebraniach wiejskich. Wicestarosta tarnogórski, 
Andrzej Elwart uczestniczył w zebraniu w Nowej Wsi 
Tworoskiej. W pozostałych przypadkach wójt starał się 
osobiście wyjaśnić zbulwersowanym mieszkańcom co 
mogą zrobić. – Modernizację przeprowadza starostwo 
powiatowe w Tarnowskich Górach, a dokładnie geodeta 
powiatowy. Gmina po otrzymaniu kompletu dokumentów 
związanych z modernizacją, ma obowiązek naliczać 
podatki na ich podstawie. Jeżeli jednak istnieje 
podejrzenie, że operat geodezyjny zawiera błędy właściciel 
może złożyć odwołanie w starostwie powiatowym – 
informuje wójt.  

Urzędnicy przygotowali wzór pisma, które można odebrać 
u sołtysów i w Urzędzie Gminy w referacie finansowym 
(pokój 108). Pismo należy złożyć w starostwie, a następnie 
oddać wniosek (wraz z kopią pisma złożonego  
w starostwie) do Urzędu Gminy o zawieszenie 
postępowania podatkowego. Właściciele powinni jednak 
pamiętać, że nie wszystkie protesty będą rozpatrzone 
pozytywnie. Część osób będzie musiała pogodzić się ze 
zmianami wprowadzonymi przez starostwo powiatowe.      

 

 

Fundusze sołeckie w pozostałych miejscowościach 
wynoszą: 
Wojska – 24.197,53 zł 
Połomia – 17.755,33 zł 
Nowa Wieś Tworoska – 25.349,79 zł 
Brynek – 18.095,77 zł 
Świniowice – 16.341,19 zł 
Koty – 26.187,80 zł 
Boruszowice – 26.187,80 zł 
Hanusek – 20.086,04 zł 
Mikołeska – 7.882,53 zł 

KOLEJNE DROGI W NAPRAWIE 

Kończą się prace na ul. Mieszka I i ul. Ciołkowskiego 
w Hanusku. Drogi są remontowane w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
(tzw. schetynówek).  Na ten cel gmina mogła otrzymać 
dofinansowanie w wysokości połowy wartości inwestycji. 
Przed przetargiem wartość została określona na kwotę 
501,658 tys. zł, po przetargu wartość zamówienia spadła 
do 291,600 tys. zł. Oznacza to, że dofinansowanie wynosi 
ok. 150 tys. zł. 

Kolejną drogą, która wymaga remontu jest ul. Ogrodowa 
w Kotach. Wniosek na dofinansowanie zadania został już 
przez gminę złożony.  W tym samym sołectwie znajduje 
się ul. Szkolna, której remont zostanie sfinansowany ze 
środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi 
i klęsk żywiołowych (wartość inwestycji: 140 tys. zł). 

Ponadto trwa remont drogi krajowej DK 11 na odcinku od 
Pustej Kuźnicy do Tworoga prowadzony przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  Od 11 września do 
30 listopada obowiązuje nowa organizacja ruchu dla 
kierujących pojazdami, która polegać będzie na całkowitym 
wyłączeniu spod ruchu odcinka Tworóg – Pusta Kuźnica.
Dokładny opis objazdu znajduje się na stronie Urzędu 
Gminy www.tworog.pl (aktualności).  

– Bardzo się cieszę, że remont drogi jest w trakcie. 
Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW 

Informujemy, że trwa zbieranie deklaracji na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków. W przyszłym roku 
będzie składany wniosek na dofinansowanie zadania. 
Maksymalna wartość budowy przydomowej oczyszczalni 
to 12 tys. zł. Dofinansowanie wynosi 70 proc. wartości 
inwestycji, 30 proc. jest po stronie inwestora, czyli 
mieszkańca.  

Natomiast w Nowej Wsi Tworoskiej będzie budowana 
kanalizacja podciśnieniowa. W tej chwili realizowany jest 
projekt na ten cel.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
INWESTYCJA W PIĘKNO 

Drogie panie, która z nas nie marzy o lśniących 
włosach, zadbanych paznokciach i nieskazitelnej 
cerze? Na szczęście już nie musimy szukać 
specjalistycznych salonów gwarantujących 
kompleksowe usługi poza gminą. Od lutego tego roku 
w Tworogu działa Studio Urody i Fryzur „Orchidea”.  
W ofercie salonu znajdują się usługi fryzjerskie  
i kosmetyczne. Od strzyżenia, przez koloryzację  
i odżywianie włosów, a kończąc na mikrodermabrazji, 
peelingu kawitacyjnym, depilacji woskiem i solarium. 
W dodatku na klientki czekają liczne akcje promocyjne 
takie jak październikowa koloryzacja  
z niespodzianką… 

Inwestycja w jakość 

– Wiemy, że tylko zadowolony klient do nas wróci, dlatego 
regularnie szkolimy pracowników i stosujemy wysokiej 
jakości produkty. Dziś, w czasach pośpiechu i stresu 
wizyta u fryzjera zazwyczaj kojarzy i wiąże się 
jednocześnie z wykonaniem usługi obcięcia włosów, 
koloryzacji lub po prostu ułożenia fryzury. Rzadko kiedy 
myślimy o tym, co należałoby zrobić, aby nasze włosy były 
zawsze piękne, błyszczące, miękkie i zdrowe. Salon 
Orchidea wychodzi naprzeciw takim właśnie potrzebom 
i oczekiwaniom i oprócz standardowych usług fryzjerskich, 
z których możemy skorzystać w każdym salonie 
fryzjerskim, proponuje swoim klientom specjalistyczną 
pielęgnację. Jest to tzw. seria ACTYVA, w skład której 
wchodzą włoskie kosmetyki do włosów (szampony, maski 
i kremy) będące zestawieniem technologicznie 
zaawansowanych surowców wraz z naturalnymi 
składnikami. Formuły te odzwierciedlają idealną 
kompozycję nauki, natury, funkcjonalności i łagodności –
mówi pani Alina.   

W celu dobrania odpowiedniej serii dla indywidualnych 
potrzeb każdego klienta w salonie przeprowadzane jest 
bezpłatne badanie skóry głowy i włosów mikrokamerą. 
Wynik badania stanowi podstawę wystawienia diagnozy 
i sporządzenia planu naprawczego lub pielęgnacji. Zabiegi 
pielęgnacyjne wykonywane są w salonie z zastosowaniem 
odpowiedniej serii kosmetyków. Istnieje także możliwość 
nabycia kosmetyków do domowej pielęgnacji  jako 
przedłużenie zabiegu salonowego.    

W październiku w salonie przeprowadzana jest 
specjalna akcja – przy wykonaniu zabiegu koloryzacji, 
każdy klient otrzymuje szampon do włosów 
farbowanych z serii Actyva-Colore Brillante
w prezencie. Zapraszamy! 

Od pomysłu do realizacji 

Właścicielką salonu jest Alina Poloczek, która przyznaje, 
że zawsze inspirowała ją branża kosmetyczna. Zanim 
jednak pojawiła się szansa na własny biznes, wspólnie  
z mężem długo i ciężko pracowała. 10 lat spędzili  
w Holandii. – Wyjechaliśmy z myślą, że wrócimy – 
przyznaje pani Alina.  W międzyczasie małżeństwo kupiło 
kamienicę w rodzinnym Tworogu, którą należało jakoś 
zagospodarować. To był moment, kiedy rodzina podjęła 
decyzję o powrocie do kraju i otwarciu salonu. Od pomysłu 
do realizacji miało jeszcze minąć wiele czasu. Remont 
budynku okazał się długi, trudny i kosztowny. Kiedy 
mozolne przedsięwzięcie w końcu przyniosło efekty,  
na parterze zaczął powstawać przytulny, a przy tym 
nowocześnie zaaranżowany salon według pomysłu 
właścicielki.  

Trudne początki 

– Kiedy otwarliśmy „Orchideę” pojawiły się niepotrzebne, 
nieprawdziwe i krzywdzące dla nas pogłoski o wysokich 
cenach – wspomina trudne początki pani Alina. Klientki, 
których nie zraziły plotki, szybko przekonały się, że nie jest 
to prawda. – Nie zniechęciliśmy się i dziś słyszymy wiele 
pozytywnych opinii, słów zadowolenia i gratulacji. To dla 
nas największa nagroda. Mamy już rosnące grono stałych 
klientek, a w planach rozwój firmy. Wkrótce będziemy 
szukać drugiej kosmetyczki, ponieważ chcemy wprowadzić 
dwuzmianowy system pracy – zdradza właścicielka. 

TG STACJA W TWOROGU? 

W każdy czwartek – „Informacje 7 dni”, czyli bieżące 
wiadomości z regionu, również z Tworoga! 

„Fotokowoll”  Anna Paras 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
„LEŚNO UCIECHA” ZAPRASZA 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
powstało z inicjatywy ludzi aktywnych społecznie, 
mających pomysł na wzbogacenie wizerunku 
miejscowości wchodzących w skład naszej gminy. 
Jednym z pomysłów było wyznaczenie i oznakowanie 
ścieżki rowerowej. 

Po załatwieniu spraw formalnych, tzn. uzyskaniu zgody 
władz Nadleśnictwa Brynek i akceptacji członków SnRRGT 
w połowie 2014 roku przystąpiono do fizycznej realizacji 
pomysłu. W trakcie prac związanych ze znakowaniem 
trasy zarząd SnRRGT ogłosił konkurs dla mieszkańców 
naszej gminy dotyczący nazwy powstającej ścieżki (nie 
rozstrzygnięty). Podczas malowania białych pól pod znaki 
trasy, wskutek rozmów z mieszkańcami gminy, powstała 
nazwa „Leśno Uciecha” nawiązująca do przechodzącej 
przez teren naszej gminy trasy o nazwie „Leśno Rajza” 
(która także została oznakowana przez SnRRGT). 

Strzałki wskazują w jakim kierunku mamy się poruszać.
W miejscach skrzyżowań tras, gdzie strzałki wskazują 
wiele kierunków, należy wybrać jeden z nich, który jest 
zgodny z zaplanowaną przez podróżujących trasą. 
Odpowiedzi na pytania dotyczące „Leśnej Uciechy” 
można uzyskać pod numerem telefonu 694 453 932 lub 
w internecie. Hasło „Leśno Uciecha” znajduje się 
w wirtualnej encyklopedii „Wikipedia”. Członkowie 
stowarzyszenia życzą poruszającym się trasami „Leśnej 
Uciechy” bezpiecznego i przyjemnego wypoczynku. 

Marek Mundzik 
Prezes SnRRGT 

 

Foto. Chcąc skorzystać z tras rowerowych „Leśnej Uciechy” szukajcie 
takich znaków.  

Drodzy czytelnicy, 

w tym numerze naszego miesięcznika znajdziecie 
kolorową mapkę „Leśnej Uciechy” (str. 15). Zachęcamy 

do korzystania z wyznaczonych tras, poznawania 
leśnych zakątków gminy i dbania o dobrą kondycję. 

Redakcja „TWG Kuriera” 

Trasa „Leśnej Uciechy” oznakowana kolorem 
pomarańczowym (symbol LU+strzałki+rower) 
poprowadzona jest w ok. 90% drogami leśnymi obejmując 
swym zasięgiem Boruszowice, Połomię, Wojskę, Wykierz, 
Świniowice, Koty, Wesołą i Mikołeskę. Dodatkowo zostały 
wyznaczone tzw. trasy dojazdowe, oznakowane kolorem 
czerwonym (symbol LU+strzałki). Trasy te pozwalają na 
dotarcie do „Leśnej Uciechy”  
z centralnego punktu, który znajduje się w Tworogu  
u zbiegu Placu Wolności i ul. Kochanowskiego oraz na 
bezpośredni dojazd do poszczególnych miejscowości 
naszej gminy. Zarówno trasa „Leśnej Uciechy”, jak i trasy 
dojazdowe są oznakowane dwukierunkowo. 

Foto. Prezes Stowarzyszenia wskazuje punkt centralny trasy. 

Foto. Marek Mundzik podczas oznaczania trasy „Leśnej Uciechy”.   

WYSTAWA KANARKÓW I 
PTAKÓW EGZOTYCZNYCH 

Tarnogórski oddział Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Tworogu 

zaprasza na  

„Wystawę Kanarków i Ptaków 
Egzotycznych” 

8 i 9 listopada  
w Szkole Podstawowej w Tworogu.  

Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od godz. 10. 
Wstęp bezpłatny. 
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 TWG KURIER – HOBBYSTA 

NIEPOKONANY 

Niepokonany, najlepszy, nie mający sobie równych…  
a może po prostu mistrz? Michał Kaleta, uczeń 
Gimnazjum w Brynku znalazł się w kadrze Polski  
i wziął udział w Drużynowych Mistrzostwach Świata 
Juniorów, które odbyły się w dniach 13.08-23.08  
w Stambule w Turcji. Wraz z Kacprem Kopką, 
Michałem Maszendą, Jakubem Patreuha, Patrykiem 
Patreuha i Tomaszem Pawełczykiem wywalczył tytuł 
mistrzowski w swojej kategorii wiekowej. Brawurowe 
zwycięstwo Polaków stało się tematem artykułu 
wydrukowanego w „The New York Times”. 

Michał ma obecnie 15 lat i jest uczniem Gimnazjum  
w Brynku, oficjalnie gra w brydża w Bytomskim 
Uczniowskim Klubie Sportowym. Choć ma na koncie wiele 
zwycięstw, ten młody i niezwykle inteligentny chłopak  
z pewnością nie spodziewał się, że pod koniec tego lata 
przyczyni się do zdobycia przez nasz kraj mistrzostwa 
świata. Eliminacje do kadry rozpoczęły się w lutym. 
Trenerzy brali pod uwagę dotychczasowe wyniki, ale też 
potencjał, który drzemie w zawodniku. Kandydatów 
obserwowano m.in. podczas kwalifikacji do kadry  
w Szczyrku i w internecie w trakcie gry on-line. Kiedy 
ogłoszono wyniki, rozpoczęły się przygotowania do 
wyjazdu. Jednak mimo treningów, w dniu wylotu do 
Stambułu grupa nie miała pojęcia jaki poziom reprezentują 
drużyny z pozostałych sześciu krajów biorących udział  
w mistrzostwach. Chłopcy podeszli do tematu 
merytorycznie i sukcesywnie eliminowali rywali.  
W półfinałach pokonali reprezentację z Chin, a w finale 
drużynę z Francji. – Okazało się, że grają bardzo dobrze. 
Mają doświadczenie, są „ograni”, powiem więcej – 
poziomem nie odbiegają od dorosłych – mówi Halina 
Kaleta, mama Michała i doświadczona brydżystka.  

Podkreślmy, że osoby grające w brydża nieustannie 
trenują umysł, dlatego jest to gra zalecana również 
osobom starszym. – Nikt z graczy w brydża nie choruje na 
Alzheimera – zapewnia pani Halina. – Zawsze powtarzam 
też, że ta gra idzie w parze z nauką. Przykładem może być 
starszy brat Michała – Paweł. On również jest świetnym 
graczem i ma na koncie wiele sukcesów. Był m.in. 
Mistrzem Polski Młodzików. Kończąc gimnazjum osiągnął 
najlepsze wyniki w nauce na terenie powiatu, maturę zdał 
bez najmniejszych problemów, a wyniki pozwoliły mu 
dowolnie wybierać kierunek studiów i uczelnię.  

 

Obecnie najważniejsze są dla niego studia, studiuje 
automatykę i robotykę, ale nadal gra w drugiej lidze –
opowiada. Zwycięstwo reprezentacji Polski w kategorii 
wiekowej Juniorów Najmłodszych wywołało wiele emocji. 
Szczęście, radość, wzruszenie, ale też ogromną
motywację do dalszego rozwoju. Młodzi gracze, którzy 
przyjechali do Stambułu z wielkimi nadziejami i chęcią 
sprawdzenia się, nagle znaleźli się na podium i z dumą 
przyjęli złote medale. – Gdy wychodziłem z sali gry byłem 
cały fioletowy. Trzeba było jeszcze policzyć wyniki, a ja 
wiedziałem, że zepsułem parę rozdań. Przewaga okazała 
się jednak wysoka, a plusów było więcej niż minusów –
wspomina Michał. Gdy emocje opadły, drużyna 
dowiedziała się, że ich zwycięska gra stała się tematem 
artykułu „A Big Gain at World Youth Teams in Istanbul”, 
jaki ukazał się w „The New York Times”. – To było dla nas 
wielkie zaskoczenie. Nie spodziewaliśmy się, że w tak 
poczytnym tytule znajdzie się miejsce na fachową analizę 
gry naszych dzieci. Bardzo się cieszymy, to dla nas 
ogromne wyróżnienie i satysfakcja – relacjonuje Halina 
Kaleta. – Teraz zastanawiamy się, kiedy pani premier 
zaprosi mistrzów świata na obiad – dodaje śmiejąc się.  

Sukcesy jej dzieci dowodzą, że trening czyni mistrza. 
Sprawdza się tu także powiedzenie, że dobry przykład 
idzie z góry. Jako małe dzieci Michał i Paweł widywali 
swoich rodziców grających najpierw towarzysko w brydża, 
a  potem w lidze. Szybko zarazili się pasją do gry i równie 
szybko zaczęli być w tym naprawdę dobrzy. Czas pokazał, 
że ich sukcesy stały się najlepszą reklamą tej 
niedocenianej dyscypliny. Kiedy kilka lat temu Michał 
zdobył pierwsze mistrzostwo, dzieci z tworoskiej 
podstawówki zaczęły się interesować brydżem. A 
ponieważ rodzice Michała mają uprawnienia instruktorskie, 
postanowili podzielić się swoją wiedzą i zaproponowali 
szkole współpracę. Od tamtej pory prowadzą tam kółko 
brydżowe dla uczniów. Wyniki brydżowe ich wychowanków 
mówią same za siebie: szkoły z Tworoga i Brynka w 
klasyfikacji szkół województwa śląskiego są na pierwszym 
miejscu. – Wszystko co robimy wynika z potrzeby serca, 
nie otrzymujemy za to wynagrodzenia ani wsparcia 
finansowego na potrzeby naszej działalności – mówi pani 
Halina. Nam pozostaje pogratulować takiej postawy, a 
Michałowi wielkiego sukcesu. Trzymamy kciuki za kolejne! 

Zajęcia z brydża sportowego w SP w Tworogu odbywają 
się w środy od 16.30 do 17.30 i w czwartki od 14.00 do 
15.30. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy! 

Foto. Złoto dla Polski. Młodzi brydżyści mogą być z siebie dumni.  

Foto. Drużyna najlepszych graczy. Drugi od prawej strony to Michał.  
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KURIER KULTURALNIE 
CO NOWEGO W BIBLIOTECE? 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu aktywnie 
pozyskuje środki zewnętrze na zakup nowych książek.  

Placówka otrzymała dofinasowanie w kwocie 4 800 zł na 
zakup nowości wydawniczych z Programu Biblioteki 
Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – 
Priorytet 1. Celem Programu, realizowanego w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2014-2020 jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów 
polskich bibliotek publicznych, w tym księgozbiorów dla 
dzieci i młodzieży (1/3 dofinansowania przeznacza się na 
zakup nowości dla dzieci i młodzieży).  

Szczegółowa lista zakupionych pozycji jest dostępna 
na stronie GOK-u w zakładce Biblioteka/Nowości. 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki!  

W sierpniu br. również została podpisana umowa 
dotycząca dofinansowania zadań w kwocie tysiąca zł  
w ramach Programu  Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości 
wydawniczych do  bibliotek”  Priorytet 2 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie  
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych –  
realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2014-2020.  

Celem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na 
lata 2014-2020” jest stwarzanie warunków do wzrostu 
czytelnictwa w Polsce. Realizacja NPRCz ma wzmocnić 
znaczenie czytelnictwa dla rozwoju potencjału kulturowego 
i kreatywnego Polaków oraz rozwijać zaangażowanie  
w rozwój czytelnictwa instytucji państwowych, których 
zakres działania jest związany z czytelnictwem (Biblioteki 
Narodowej, Instytutu Książki, Narodowego Centrum 
Kultury) i ich współodpowiedzialność za to zadanie.  

Nowości wydawnicze w ramach depozytu zostaną 
przekazane do bibliotek szkolnych Szkoły 
Podstawowej w Tworogu i Gimnazjum w Brynku 
zgodnie z wcześniej podpisanymi  umowami 
partnerskimi. Oprócz pozyskania środków na zakup 
nowości w ramach projektu organizowane będą 
wspólne działania – konkursy, wystawy i lekcje 
biblioteczne. 

ZAPRASZAMY NA ZAMKOWĄ 12 

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu trwa 
w najlepsze. Do zakończenia prac biblioteka i GOK zostały 
przeniesione do budynku zastępczego przy ul. Zamkowej 
12. Warunki lokalowe nie pozwalają na prowadzenie 
wszystkich zajęć na miejscu. Część z nich została 
zawieszona (Akademia Seniora), pozostałe jednak) 
ruszają od tego miesiąca. Poniżej obowiązujący grafik. 

• WARSZTATY PLASTYCZNE – wtorek godz. 17 
• AEROBIK – poniedziałek godz. 19, środa godz. 19 
• DANCEHALL – czwartek godz. 19 (sala gimnastyczna 

w Szkole Podstawowej w Tworogu) 
• KÓŁKO TANECZNE 

o czwartek: grupa młodsza (kl. I-III) godz. 
17, grupa starsza (kl. IV – gimnazjum) 
godz. 18.; 

o piątek: przedszkolaki godz. 17, grupa 
starsza godz. 18 (sala gimnastyczna w 
Szkole Podstawowej w Tworogu) 

• LEKCJE GRY NA INSTRUMENTACH (keyboard i 
gitara) – trwają zapisy (możliwość prowadzenia 
zajęć indywidualnych w domu ucznia lub w GOK-
u, numer kontaktowy instruktora: 603 892 988) 

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje dyrekcji SP w Tworogu 
za udostępnienie sali gimnastycznej na potrzeby 
prowadzenia zajęć.  
 

JESIEŃ PO ŚLĄSKU 

Drodzy czytelnicy, w poprzednim numerze „TWG Kuriera” 
drukowaliśmy ostatni tekst Karoliny Gatys pisany gwarą 
z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg. Dziękujemy Karolinie za współpracę i aktywne 
propagowanie śląskiej kultury. Miło nam również 
poinformować, że od października współpracę z redakcją 
podjęła radna z Kotów i miłośniczka śląskiej mowy – Irena 
Jonecko. Zachęcamy do lektury poniższego tekstu, który 
świetnie wprowadza w jesienny nastrój.  

Redakcja „TWG Kuriera”

PODZIM 
 

Podzim teroski już momy 
Piykne rozmajte farby podziwiomy 

W szykowne klajdy z liści łoblecono 
Z jarzymbiny na karku, keta założono 
Kaj się do, wszyndzie włazi i skoko 
Ze ziymi na krzoki i stromy wysoko 
Wszystko srogim pyndzlym maluje 
A liście ze stromof wiater ściepuje 

Dugi lojfer i srogi tepich ukłodo na zimi 
Tak corosto bardzyj przyroda sie mieni 

Irena Jonecko
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

KRAINA ŁAGODNOŚCI  
W KLASYCZNEJ ODSŁONIE  

Z cyklu koncertów „W krainie łagodności” 3 października  
w Ranczo Baranówka wystąpił Kwartet Akademos. Zespół 
tworzą absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach: 
Alicja Lizer-Molitorys – flet, Joanna Cogiel – skrzypce, 
Aleksandra Batog – altówka, Danuta Sobik-Ptok – 
wiolonczela. Zespół powstał w 1997 roku i wykonał już 
ponad pięćset koncertów na krajowych i zagranicznych 
scenach, jest  laureatem licznych konkursów muzycznych.  

Dla naszej publiczności artystki zagrały utwory Mozarta, 
Haydna, Bacha i Vivaldiego. Cieszy mnie fakt, że w naszej 
gminie coraz częściej możemy uczestniczyć w takich 
wydarzeniach kulturalnych. Pomimo że kawiarnia nie jest 
salą koncertową, to przemiła atmosfera oraz kameralny 
nastrój spowodowały, że publiczność doskonale wczuła się 
w dźwięki wielkich mistrzów muzyki klasycznej. 

W ramach koncertów „W krainie łagodności” wystąpili już 
m.in. Elżbieta Adamiak, Wolna Grupa Bukowina, Robert 
Kasprzycki, a 25 października o godzinie 19:00  
z koncertem piosenki żeglarskiej wystąpi Andrzej Korycki  
z Dominiką Żukowską.  

Johann Ambrosius Sgodzaj zginął 25 kwietnia 1918 r. we 
Flandrii koło miejscowości Wytschacte w wieku 20 lat. Był 
trzydziestym poległym z Tworoga. Po II wojnie światowej 
napis został usunięty, krzyż natomiast ze względu na 
sakralny charakter przetrwał do dzisiaj.  

Albert Sgodzaj był wójtem do plebiscytu na Górnym Śląsku 
w 1921 r. W 1927 r. na sąsiedniej parceli rodzina Kiollbasa 
wybudowała dom. Jedna z jego ścian zewnętrznych 
przylega do domu Sgodzaja (zdj. poniżej). 

Foto. Dom Alberta Sgodzaja po 1921 r. i obecnie.  

Zapraszam na kolejne spotkania, informacje o koncertach 
znajdziecie na stronach internetowych: www.tworog.pl; 
www.ranczobaranowka.pl   

Klaudiusz Wieder 

POZNAJECIE TE MIEJSCA? 

W drugiej połowie XIX w. książęcy wójt gminy Tworóg, 
Albert Sgodzaj zbudował dom przy ul. Zamkowej (na zdj. 
obok). Budynek pełnił rolę domu mieszkalnego oraz biura 
Urzędu Gminy. Wójt przyjmował petentów w miejscu gdzie 
obecnie znajduje się sklep (po lewej stronie patrząc od 
ulicy). Urzędnicza funkcja nie wystarczała jednak na 
utrzymanie, Albert, który był kowalem, pracował więc 
jednocześnie w swoim zawodzie. Jego kuźnia do dzisiaj 
znajduje się za budynkiem.  

Przed wejściem do sklepu stoi krzyż, jednak jak zaznacza 
Fryderyk Zgodzaj - znawca lokalnej historii, nie jest to 
krzyż przydrożny, a pomnik. Albert Sgodzaj postawił go w 
1919 r. ku pamięci syna, który nie wrócił z wojny. Na 
cokole pomnika widniał napis: 

Johann Sgodzaj/Heldenfod dem Gefallenen in Flandern/  
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA  
W BORUSZOWICACH 

To było prawdziwe święto, ze szczerą radością, 
satysfakcją, wzruszeniem… 21 września biskup 
gliwicki Jan Kopiec poświęcił budowany od 12 lat 
nowy kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej  
w Boruszowicach. Podczas uroczystej Mszy Świętej,  
w namaszczonym świętymi olejami ołtarzu, spoczęły 
relikwie św. Jana Pawła II. Liturgia stała się także 
okazją do podziękowań za te lata ciężkiej pracy  
i budowania wspólnego dzieła jakim jest świątynia 
wraz z plebanią, kaplicą pogrzebową i salkami 
katechetycznymi. To z pewnością dobry moment na 
przypomnienie krok po kroku jak wyglądał rozwój 
życia religijnego na terenie sołectwa.  

Zorganizowane życie parafialne w Boruszowicach sięga 
początków XX w. Mieszkańcy osiedla robotniczego, którzy 
wówczas należeli do parafii w Rybnej, zgłosili potrzebę 
posiadania własnej kaplicy. Poprosili więc kierownika 
fabryki o zgodę na przekształcenie świetlicy 
(przeznaczonej m.in. na zabawy ludowe) na miejscową 
kaplicę. Dziewiętnastowieczny budynek zaadaptowano do 
celów sakralnych w 1919 r. W tym samym roku  
z Wrocławia przywieziono ołtarz i pierwsze wyposażenie 
kościoła. Do 1939 r. nabożeństwa w kaplicy sprawowali 
księża z Rybnej oraz ojcowie kamilianie z Tarnowskich 
Gór. – Radosnym momentem dla boruszowiczan były 
pierwsze prymicje odprawione w 1932 roku w tut. kaplicy 
przez pochodzącego z Boruszowic o. Pawła Kurka, 
franciszkanina. W 1936 roku przy ołtarzu stanął drugi syn 
tej osady – ks. Stefan Łysik, werbista, znany historyk ziemi 
tarnogórskiej – pisze ks. dr Herbert Jeziorski w tekście 
„Kościół w Boruszowicach” (nr 12 „Montes Tarnovicensis”). 
Z artykułu dowiadujemy się, że w styczniu 1962 r. Kuria 
Diecezjalna w Katowicach przysłała do Boruszowic  
ks. Edwarda Krusza z poleceniem utworzenia osobnej 
parafii. Od tego momentu mszę św. sprawowano w kaplicy 
codziennie. – Już w czerwcu 1962 roku odbyły się 
pierwsze misje. Jednym z ich owoców było ustanowienie 
róż różańcowych, do których swój akces zadeklarowało 81 
rodzin! Aż 216 osób wybrało się na rekolekcje zamknięte 
do Kokoszyc i Panewnik! – czytamy. 25 czerwca 1969 roku 
zmarł ks. Edward Krusz, zastąpił go ks. Bernard Sigmund. 
– Kontynuował on zamiary swego poprzednika. Za jego 
staraniem, między innymi, parafia, która „oficjalnie” została 
ustanowiona 23 kwietnia 1978 roku nabyła na własność 
dom służący za plebanię. Od 26 sierpnia 1989 roku 
proboszczem boruszowickim został ks. Klaudiusz 
Wiszkowski, który czynił wszystko, by parafia mogła się 
nadal należycie rozwijać. Od stycznia 2000 r. proboszczem 
jest ks. Konrad Lempa – pisze ks. dr Herbert Jeziorski.  

Kaplica poświęcona Matce Boskiej Bolesnej służyła 
mieszkańcom wiele lat. Z czasem jednak jej niewielkie 
rozmiary zaczęły mieszkańcom Boruszowic i Hanuska 
doskwierać. Pierwsze próby wybudowania nowego 
kościoła spełzły na niczym. Myśl o nowej świątyni pojawiła 
się na nowo w 2000 roku. Grupa zaangażowanych 
parafian z proboszczem na czele podjęła inicjatywę 
budowy nowego kościoła. 

Po uzyskaniu stosownych zezwoleń przystąpiono do 
budowy we wrześniu 2002 roku. Uroczystego poświęcenia 
kamienia węgielnego dokonał 21 września 2003 roku
biskup gliwicki Jan Wieczorek. Nowy kościół wraz 
z probostwem, salkami, kaplicą pogrzebową i dzwonnicą to 
efekt 9 lat wysiłków parafian.  

O WARZYNIU I PICHCENIU 

Nasze pożywienie, na które składają się najrozmaitsze 
dania, prócz podstawowej funkcji biologicznej, 
realizuje funkcję kulturową. Dostarcza nam wielu
informacji m.in. o upodobaniach kulinarnych kolejnych 
pokoleń czy sposobach przyrządzania dań.  

Z tej właśnie perspektywy dwie badaczki kultury 
skonstruowały swoją książkę. Joanna Świtała-Mastalerz 
i Dorota Świtała-Trybek w swojej „Śląskiej spiżarni”  
zamieściły te przepisy i te sposoby na rozmaite 
dolegliwości, o których opowiedzieli im mieszkańcy Śląska. 

W wydaniu trzecim uzupełnionym znajdziecie m.in. więcej 
przepisów (również na domowe lekarstwa), słownik 
gwarowy i kolorowe ilustracje dań. Książkę można kupić 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu w cenie 20 zł.  

Publikacja finansowana w części ze środków zebranych 
przez Fundację Lokalna Grupa Działania „Spichlerz 
Górnego Śląska” w ramach 1 % podatku dochodowego od 
osób fizycznych za lata 2012-2013. Kupując niniejszą 
publikację przyczyniasz się do promocji śląskiej kultury.  

Joanna Świtała-Mastalerz, Dorota Świtała-Trybek 
„Śląska spiżarnia. O jodle, warzyniu, maszketach  

i inkszym pichceniu” 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
SPRAWNIEJSI NIŻ ŻOŁNIERZE 

Były mundury, sprzęt wojskowy, karabiny, pokazy 
sztuk walki, a nawet smaczna grochówka. Innymi 
słowy w sobotę, 20 września na placu przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce zagościł żołnierski 
klimat. Taki też był zamysł organizatorów, którzy w ten 
oryginalny sposób chcieli podkreślić wagę kondycji 
fizycznej i dyscypliny. Festyn „Sprawniejsi niż 
żołnierze” połączono z otwarciem długo 
wyczekiwanego placu zabaw.  

Koszt budowy kolorowego, ale przede wszystkim 
bezpiecznego dla małych użytkowników placu zabaw 
wyniósł 33 tys. zł. Pieniądze udało się zebrać dzięki 
fundatorom (Urząd Gminy, Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworogu, Rada Sołecka i Spółdzielnia 
Uczniowska „Zgoda”). Sobotnie spotkanie otwarło 
symboliczne przecięcie wstęgi przy wejściu na plac.  
W uroczystości wzięli udział: wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor szkoły Marcin Paździor, 
sołtys Jan Siwiec, nauczyciele i uczniowie wraz  
z rodzicami oraz proboszcz miejscowej parafii, który 
poświęcił obiekt. Dyrektor szkoły dziękował wszystkim za 
wsparcie finansowe i podkreślił, że szkoła nieustannie się 
rozwija. Nowy rok szkolny przywitano w wyremontowanym 
holu. Wkrótce pojawi się tam projektor i ekran projekcyjny, 
a w jedną ze ścian zostanie wbudowana gablota. Jednak 
najważniejszym sygnałem świadczącym o dobrej kondycji 
szkoły i interesującej ofercie, jest systematycznie rosnąca 
liczba uczniów, w tym również spoza gminy. – 
Najwyraźniej spełniamy oczekiwania rodziców, z czego 
bardzo się cieszymy i czujemy satysfakcję – komentuje 
Marcin Paździor.   

Po oficjalnym otwarciu placu zabaw, swoje umiejętności 
zaprezentowali uczniowie w rozśpiewanym programie 
artystycznym. Wielkim zainteresowaniem nie tylko dzieci 
cieszyły się pokazy sprzętu wojskowego oraz musztra  
w wykonaniu wychowanków Zespołu Szkół Techniczno-
Usługowych w Tarnowskich Górach. Żołnierskie pokazy 
niejednemu podziałały na wyobraźnię, chłopcy ustawiali 
się w kolejce, by dotknąć broni, zadać żołnierzom pytania, 
porozmawiać „po męsku” o karabinach i mundurach. 
Interesującym widowiskiem były również pokazy sztuki 
walki Aikido Aikikai. Goście z Tarnowskich Gór zostali 
zaproszeni do Wojski przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg – pomysłodawców imprezy. 
Organizacja przekazała także szkole 6 tys. zł. Pieniądze 
przeznaczono częściowo na budowę placu zabaw (2 tys. 
zł), na poczęstunek, nagrody za uczestnictwo  
w konkursach oraz zdobycie pierwszych miejsc, a także na 
materiały plastyczne do dekoracji i konkursów. Z puli udało 
się wyodrębnić środki na nagrodę dla szkoły w postaci 
aparatu fotograficznego. Dyrektor ZSP w Wojsce 
przyznaje, że takie wsparcie pomaga promować szkołę  
i pokazywać jej walory, do których w pewnością należy 
kreatywność nauczycieli. Imprezie towarzyszyły liczne 
konkursy przygotowane przez pedagogów, festiwal 
piosenki żołnierskiej i pokaz mody żołnierskiej.  

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce to już druga 
placówka oświatowa, z którą Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg podjęło współpracę. Pierwszy 
piknik rodzinny, jaki zorganizowano z inicjatywy 
organizacji, odbył się w Boruszowicach. Prezes Marek 
Mundzik zapowiada, że w przyszłym roku mają zamiar 
kontynuować misję wspierania szkół i nawiązać 
współpracę z tworoską podstawówką. Tymczasem Marek 
Mundzik dziękuje aktywnym członkom Stowarzyszenia za 
zaangażowanie w działalność organizacji.  

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

DO ZABAWY I NIE TYLKO 

Plac przy Urzędzie Gminy w Tworogu nabiera rumieńców. 
W ostatni weekend września oficjalnie otwarto odświeżony 
plac zabaw. Zabawki, które do tej pory stały blisko drogi, 
poddano renowacji i przeniesiono w bezpieczniejsze  
miejsce. Pojawiły się też nowe elementy. Podłoże zaś 
wysypano żwirkiem, który zamortyzuje ewentualny upadek 
dziecka. Ponadto w pobliżu placu zabaw powstała 
plenerowa mini siłownia dla dorosłych. 

Foto. – Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w zorganizowaniu 
festynu za ich bezinteresowność i zaangażowanie! – czytamy na 

facebook’owym profilu szkoły. 

Foto. Zabawki znajdują się teraz w bezpiecznej odległości od jezdni i 
posiadają niezbędne atesty.  
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– Wszystko zostało zaprojektowane tak, żeby było 
bezpiecznie. Rodzice mogą ćwiczyć na sprzętach 
sportowych, a dzieci bawić się na placu zabaw – mówi 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź. – Chciałem podziękować 
wszystkim, którym zawdzięczamy sfinansowanie  
i wykonanie placu zabaw oraz siłowni – dodaje. Plac 
zabaw powstał dzięki sponsorom: firmie „Cargil”  
i  ogromnemu wsparciu Ubojni Indyków państwa Zawiślok. 
Pomocy udzielił również Zakład Usług Komunalnych, 
natomiast siłownię sfinansowano z funduszu jakim 
dysponuje pełnomocnik wójta ds. Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

Nowe place zabaw powstały także w Boruszowicach: przy 
Szkole Podstawowej z budżetu gminy oraz na terenie 
kolonii fabrycznej przy udziale dofinansowania z PROW. 

PIŁKA NOŻNA DLA KAŻDEGO 

„I Ty możesz zostać piłkarzem!”. Pod takim hasłem  
23 września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach odbyło się spotkanie z Bartoszem 
Urbańskim, trenerem Akademii Piłki Nożnej 
Strzybnica. Prowadzący opowiedział o wpływie 
aktywności fizycznej na tryb życia i rozwój dzieci,  
a także przeprowadził trening, w którym wzięli udział 
wybrani uczniowie klas I-VI oraz grupa pięcio-  
i sześciolatków z przedszkola. 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach specjalnego 
cyklu, którego celem jest zapoznanie uczniów z osobami 
posiadającymi szczególną pasję. Po ks. prof. Janie 
Górskim kolejnym gościem był Bartosz Urbański ze 
strzybnickiej akademii piłkarskiej. Absolwent katowickiej 
Akademii Wychowania Fizycznego opowiedział nie tylko  
o swojej pracy, ale zapoznał dzieci z dekalogiem młodego 
piłkarza, a także poradził, co powinny jeść i pić, aby  
w przyszłości stać się drugim Leo Messim. 

 

Program adaptacji dzieci sześcioletnich do warunków 
szkolnych, wprowadzony w Szkole Podstawowej 
w Tworogu to propozycja działań, które mają na celu 
wspieranie dzieci w nowej sytuacji, zapewnienie im 
poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz zdobywanie 
umiejętności wykorzystywania nabywanych wiadomości 
podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 
Program sprzyja także nawiązaniu przyjaznych relacji 
z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę. 

W ramach programu, w piątek 19 września 2014 r., 
zorganizowany został wyjazd integracyjny dla uczniów klas 
I-III do Sportowej Doliny, znajdującej się na terenie dawnej 
kopalni odkrywkowej dolomitu.  

Uczniowie wraz z wychowawcami przeszli przez teren 
rezerwatu Segiet, obserwując naturę, wyszukując 
i fotografując ciekawe obiekty i okazy przyrodnicze. 
Po przybyciu do ośrodka dzieci zjadły wspólny posiłek, 
dzieliły się spostrzeżeniami ze spaceru, brały udział 
w zabawach z piłką, koordynacyjnych i sprawnościowych. 
Wyjazd bardzo się dzieciom podobał, dał możliwość 
wspólnej nauki, zabawy oraz lepszego poznania siebie 
nawzajem. 
  

Hanna Pawełczyk

 

Po części teoretycznej spotkania przyszedł czas na 
trening. Wybrani uczniowie i przedszkolaki mieli okazję 
wziąć udział w ćwiczeniach piłkarskich, które Bartosz 
Urbański na co dzień przeprowadza w swojej akademii. 
Oprócz zabaw z piłką, prowadzący zaprezentował 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, które pomagają poprawić 
dzieciom koordynację. Wszystkie dzieci dobrze się bawiły  
i poza nabyciem cennej wiedzy na temat aktywności 
fizycznej, zostały zachęcone do regularnego uprawiania 
sportu, takiego jak na przykład piłka nożna.  

Dorota Stokłosa 

Foto. Uczniowie tworoskiej podstawówki podczas wyprawy badawczej  
na terenie rezerwatu przyrody „Segiet”. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SZEŚCIOLATKI W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W TWOROGU 

Rozpoczynając naukę szkolną dziecko wkracza 
w nowy etap. Spotyka się z sytuacją wymagającą 
zmian w jego dotychczasowym sposobie życia –
zabawę zastępuje nauka. Przejście i adaptacja należą 
do istotnych bodźców rozwojowych i stanowią ważny 
przełom w życiu każdego dziecka. Podjęcie nowej roli 
wymaga od niego wielu umiejętności emocjonalnych, 
społecznych i poznawczych. 

Od tego, w jaki sposób mały uczeń odnajdzie się w nowej, 
szkolnej rzeczywistości w głównej mierze zależeć będzie 
jego powodzenie na dalszej drodze rozwijania własnej 
osobowości i pozycji w życiu dorosłym.  
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Pory roku postanowiły ozdobić przedszkolaków kolorowymi 
liśćmi i zaprosić do wspólnej zabawy. Były tańce, piosenki, 
owocowo-warzywne zgadywanki, a nawet smaczne 
konkursy. Powitanie jesieni zakończono zdrowym 
poczęstunkiem. Więcej zdjęć z przedszkola znajdziecie na 
naszej stronie internetowej www.twg-kurier.pl 

PRZEDSZKOLAKI POBIŁY 
REKORD GUINNESSA!   

Przedszkolaki z tworoskiego przedszkola wzięły udział 
w ustanowieniu rekordu Guinnessa w największej liczbie 
osób myjących zęby w tym samym czasie. Pobijanie 
rekordu odbyło się 30 września w ramach Akademii 
Aquafresh.   

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Przedszkolaki z całej Polski o godzinie 12.00 rozpoczęły 
szczotkowanie ząbków w swoich przedszkolach. Dzieci 
z tworoskiego przedszkola uzbrojone w kubeczki 
i szczoteczki wyszły w tym celu na podwórko. Przez 2 min.
wspólnie myły zęby. Łącznie w akcji wzięło udział 257 500 
dzieci. Poprzedni rekord pobito w Indiach, gdzie 177 000 
osób myło zęby w tym samym czasie. Przedszkolaki 
otrzymały potwierdzenie udziału w tym Ogólnopolskim 
Programie Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków. 

Teresa Adamczyk

UCZĄC SIĘ OD NAJLEPSZYCH 
 
12 września w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. 
Stanisława Hadyny w Koszęcinie, miał miejsce Dzień 
Otwarty. Starsza grupa wokalno-taneczna zespołu 
„Tworożanie”, działająca w SP w Tworogu, zwiedziła 
siedzibę zespołu oraz uczestniczyła w zajęciach dykcji, 
recytacji i aktywności ruchowej. Spotkanie z artystami było 
dla naszych uczniów dużym przeżyciem. Mamy nadzieję, 
że zaowocuje rozwojem kontaktów między naszym 
zespołem a artystami zespołu „Śląsk”. 

 Hanna Pawełczyk

KOLEJNE ZŁOTO FILIPA 

Bank Spółdzielczy w Tworogu w 2012 roku objął swoim 
patronatem finansowym zdolnego, młodego ucznia 
miejscowego Gimnazjum w Brynku Filipa Szeląga, który 
pod okiem swojego ojca Marcina i trenera Klubu 
Łuczniczego A3D w Toszku trenuje łucznictwo polowe 
i odnosi duże sukcesy. Niedawno zdobył kolejny Złoty 
Puchar w łucznictwie polowym FIELD WA 2014 w kategorii 
juniorzy. W bieżącym roku rozgrywki o Puchar Polski 
odbywały się w III rundach: w Rybniku, Szczecinie oraz 
finałowa runda w Bytomiu. Przez objęcie patronatem Filipa 
mamy nadzieję na jego dalszy, energiczny rozwój 
sportowy. 

SPOTKANIE Z PANIĄ JESIEŃ 

– Gdzie ona może być? Kiedy w końcu do nas 
przyjdzie? Ona na pewno jest już blisko naszego 
przedszkola – stwierdziły z przejęciem dzieci.  
1 października do przedszkola w Boruszowicach miał 
bowiem przyjść wyjątkowy gość – pani Jesień.    

Aby umilić malcom oczekiwanie, wychowawczynie 
zaproponowały wspólne śpiewanie i powiedzenie 
wierszyka. – Wpadła gruszka do fartuszka (…) – dzieci 
zaczęły recytować i wtedy weszła, w brązowo-żółtych 
barwach, z liśćmi na głowie oraz koszem pełnym warzyw  
i owoców. Pani Jesień przyprowadziła ze sobą swoją 
siostrę – panią Lato – która właśnie zakończyła tegoroczną 
pracę.  

Zapraszamy na stronę internetową banku: 
www.bstworog.pl, na której znajduje się zakładka 
z dotychczasowymi osiągnięciami naszego młodego 
sportowca m.in. dyplomy, medale i zdjęcia z zawodów.  

Marlena Ditrich-Wojakowska 
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PLANY AMBITNE, ALE REALNE 

Zagospodarowanie 5 ha przylegających do Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” zgodnie z szacunkiem ma 
kosztować ok. 5 mln zł brutto. Dokumentacja jest już 
przygotowywana i planowane jest jej zakończenie jeszcze  
w tym roku. Gmina ma zamiar zdobyć na realizację 
zadania dofinansowanie w wysokości 85 proc. wartości 
przedsięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Pieniądze będą przeznaczone m.in. na budowę boisk do 
piłki nożnej, plażowej, minigolfa oraz sceny.  – Są to plany 
ambitne, ale moim zdaniem całkiem realne – stwierdza 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

SKĄD TEN SMRÓD? 
 
Jestem mieszkanką Tworoga, pięknej miejscowości 
otoczonej lasami, której atutem jest świeże powietrze,  
a ekologia troską każdego, mam nadzieję, mieszkańca. 
Niestety ostatnio częstym problemem są nocne  wyziewy. 
Od jakiegoś czasu budzi mnie i moich bliskich około 
godziny trzeciej, czwartej nad ranem potworny smród 
spalenizny. Musimy zamykać okna, ale i tak rano wstajemy 
z bólem głowy. Wcześniej również zdarzały się takie noce, 
ale bardzo rzadko i nie było to takie dokuczliwe. Zauważyli 
to również inni mieszkańcy i goście odwiedzający naszą 
miejscowość. Proszę o interwencję w tej sprawie. 
 

Z poważaniem  
mieszkanka ulicy Powstańców Śląskich w Tworogu 

 
List do redakcji dotarł 15 września i natychmiast został 
przekazany do Urzędu Gminy w Tworogu. Urzędnicy 
twierdzą, że tego typu zdarzenia powinny być zgłaszane 
bezpośrednio do Urzędu Gminy lub na policję, wtedy jest 
podstawą do działania. Jeżeli doniesienie dotrze do urzędu 
i jest podany adres ulatniających się nieczystości płynnych 
(typu szambo) lub lotnych (dymy z kominów) 
przeprowadzana jest kontrola przez upoważnione osoby  
z urzędu w godzinach urzędowania i są prowadzone 
odpowiednie działania (zazwyczaj po pierwszej interwencji 
sprawa się wyjaśnia i mieszkańcy nie wnoszą więcej 
uwag). Gdy jednak osoba prywatna chce dokonać 
zgłoszenia poza godzinami urzędowania do dyspozycji są 
telefony dzielnicowych działających na terenie Gminy 
Tworóg:  
P. Adam Ćwieląg 607 931 663  
P. Maciej Bobola 607 931 662.    

OKTOBERFEST W TWOROGU 

– Takiego pożegnania lata jeszcze w Tworogu nie było 
– podsumował imprezę wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  
W ostatni weekend września mieszkańcy gminy bawili 
się podczas „Oktoberfestu”, zabawy zorganizowanej  
z okazji 10-lecia działalności firmy „Express Efekt” 
oraz zakończenia realizacji projektu „Budowa sieci 
szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 
na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami 
dostępu Hot-spot”. 

 Trzeba przyznać, że plac przy ulicy Górnej prezentował 
się bardzo atrakcyjnie. Wszystko za  sprawą państwa 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Dressler, mieszkańców Wojski i właścicieli firmy Express 
Efekt, którzy zapewnili stoiska gastronomiczne, miejsca 
siedzące, namioty oraz imponującą estradę wraz 
z nagłośnieniem i widowiskowym oświetleniem. Firma 
zajmuje się kompleksowymi usługami związanymi 
z obsługą imprez plenerowych z wszelkimi atrakcjami 
gwarantującymi dogodne warunki do zabawy na świeżym 
powietrzu. Organizują m.in. dożynki, wszelkiego rodzaju 
festyny oraz imprezy specjalne. Jubileusz przedsiębiorców 
z Wojski obchodziliśmy w piątek 26 września. Imprezę 
prowadził dowcipny jak zawsze Andrzej Miś. Na scenie zaś 
wystąpili: zespół „Arkadia Band”, „Męska Orkiestra” 
i niezaprzeczalna gwiazda wieczoru – podhalańska grupa 
„Baciary”. Nim jednak zespół rozpoczął koncert, na scenie 
pojawili się sprawcy świetnej zabawy – Andrzej i Ilona 
Dressler. Widownia pogratulowała jubileuszu gromkimi 
brawami i wiwatami. Wieczór zakończył pokaz sztucznych 
ogni.   

Sobotnią zabawę otwarł występ „Tworożan”, grupy 
taneczno-wokalnej działającej przy Szkole Podstawowej
w Tworogu. Młodzi artyści zaprezentowali się 
w repertuarze śląskim i nowoczesnym. Następnie do 
tanecznych popisów przyłączyła się żywiołowa grupa 
„Rock Time”, która pokazała  rockandrollowe układy pełne 
efektownych figur. Jak na Oktoberfest przystało, nie 
zabrakło niemieckiego akcentu w postaci występu „Die 
Silinger” – duetu śpiewającego w języku polskim 
i niemieckim. Ponadto bystry obserwator z pewnością 
zauważył zielony wieniec w holu Urzędu Gminy. To dzieło 
Fryderyka Zgodzaja, który dekorując nim Urząd Gminy 
chciał nawiązać do bawarskiej tradycji. – Istnieje tam 
zwyczaj przygotowywania na czas Oktoberfestu wieńca 
z chmielu – mówi. Na scenie zobaczyliśmy także kabaret 
„Kafliki”, Damiana Holeckiego i zespół „Liverpool”. Bogaty 
program artystyczny nie mógł jednak przysłonić głównego 
celu zabawy. Prowadzący – Piotr Pielka – przypominał 
o nim nieustannie. Mowa o zakończeniu realizacji projektu 
prowadzonego przez Śląską Sieć Metropolitalną Sp. z.o.o. 

Przedmiotem projektu była budowa infrastruktury 
szerokopasmowej w postaci bezprzewodowej transmisji 
danych na potrzeby funkcjonowania jednostek samorządu 
terytorialnego na terenie 14 gmin województwa śląskiego, 
w tym naszej gminy. W wyniku realizacji projektu powstały 
usługi dla administracji publicznej wspierające budowę 
społeczeństwa informacyjnego, zmniejszające koszty jej 
funkcjonowania i przyśpieszające oraz ułatwiające obsługę 
mieszkańców.  – Teraz możemy pomyśleć o użytkowaniu. 
Bezprzewodowa transmisja danych pozwoli nam m.in. na 
budowę monitoringu i stworzenie  publicznych punktów 
dostępu do internetu dla mieszkańców – wymienia korzyści 
wójt.  

W niedzielę, 28 września mieszkańcy gminy żegnali lato 
z „Najlepszymi Jakich Znam”. Niepowtarzalne muzyczno-
sceniczne show z wprawną konferansjerką, karaoke 
i licznymi efektami scenicznymi przyciągało niejedno 
spojrzenie. Trzydniowa impreza została zorganizowana 
przez firmę Express Efekt, Śląską Sieć Metropolitalną Sp. 
z.o.o i Urząd Gminy w Tworogu przy wsparciu Gminnego 
Ośrodka Kultury i firmy Simet.   

Zdjęcia z imprezy na str. 16 i na stronach internetowych  
www.twg-kurier.pl oraz www.tworog.pl 
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Foto. Państwo Dressler – właściciele firmy „Express Efekt”, z którą gmina 
Tworóg współpracuje od lat – na scenie podczas podziękowań.  

Poniżej gwiazda piątkowego wieczoru – zespół „Baciary”.    

 

OKTOBERFEST – ZDJĘCIA  

Foto. Taneczno-wokalne popisy zespołu „Tworożanie” oraz 
rockandrollowe pląsy z grupą „Rock Time”.  

Foto. Słoneczna pogoda dopisała a Tworoski Oktoberfest przyciągnął 
mnóstwo osób nie tylko z naszej gminy.  R          E          K          L          A          M          A 

Foto. W niedzielę wójt Eugeniusz Gwóźdź i jego zastępca Klaudiusz 
Wieder dziękowali za wspaniałą, huczną zabawę. 


