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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY 
AUTOBUSÓW 

Od dnia 29.06.2015 r. do 31.08.2015 r. autobusy linii  
nr 64, 85, 103, 129, 152, 153, 191, 203, 204, 205, 206, 
207, 208 i 646 kursować będą wg rozkładów jazdy 
obowiązujących w dni robocze bez nauki szkolnej. 

Równocześnie zawieszone zostaje kursowanie 
autobusów linii nr 712, 717, 736, 737, 739, 743, 747, 
748 i 791. 

Informujemy, że od 1.07.2015 r. do 31.08.2015 r. do 
realizacji zadań wozu 3 linii nr 5 oraz wozu 2 linii nr 94 
w dni robocze kieruje się tabor średniopojemny zamiast 
przegubowego.  

Z powodu zwiększenia się liczby podróżnych 
dojeżdżających w czasie wakacji nad Zalew Chechło, 
do realizacji zadania wozu 1 linii nr 87 został 
skierowany autobus przegubowy.  

 

85 ROCZNICA ODSŁONIĘCIA 
PIERWSZEGO POMNIKA 

01.06.1930 – 01.06.2015 

– Po kapitalnym remoncie tworoskiego zamku, przyszedł 
czas na postawienie przed nim pomnika ku czci poległych 
w I wojnie światowej. Starania rozpoczęto w 1924 r., 
a ukończono 1 czerwca 1930 r. Na odsłonięciu pomnika 
(zdj. powyżej) byli obecni: książę Hohenlohe, członkowie 
Kriegervereinu i liczni mieszkańcy gmin Tworóg i Brynek –
pisze Fryderyk Zgodzaj w książce „DwaRogi”.  

 

Zdjęcie powyżej wykonano w 2010 r. podczas odsłonięcia 
drugiego pomnika z tabliczką o treści „Pamięci Ślązaków –
ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań”. 

W tym roku minęła 85 rocznica odsłonięcia pierwszego 
pomnika i 5 rocznica odsłonięcia drugiego. Pamiętajmy 
o tych datach, które wiele znaczą dla lokalnej historii.  
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KURIER WSTĘPNIAK 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Mamy dla was kolejną porcję informacji z terenu gminy. 
W lipcowym wydaniu przeczytacie m.in. o miejscach, 
w których można dogodzić podniebieniu – o nowo otwartej 
restauracji w Tworogu i najsmaczniejszym chlebie na 
Śląsku. Koniecznie zajrzyjcie do działu „Pod lupą”.  

Relacjonujemy także Dni Tworoga zorganizowane w tym 
roku pod hasłem spółdzielczości bankowej. Jak wyglądała 
zabawa i jakie nagrody przygotował tworoski bank? O tym 
na str. 7. 

Z kolei w „Na bieżąco” znajdziecie informację na temat 
świetlic internetowych, wyposażonych ze środków projektu 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie 
Tworóg”. Kiedy i gdzie można z nich skorzystać? Czytajcie  
na str.11.  

Życzymy Wam słonecznych, bezpiecznych i pełnych 
przygód wakacji. Do zobaczenia we wrześniu. Kolejny 
numer ukaże się 14 września.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Zbigniew Łacisz, Hanna Pawełczyk, Monika Ziob 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 450 81 34, 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER SESJA 
 ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA  

29 czerwca, podczas ostatniej sesji, Rada Gminy 
udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2014. IV Skład Orzekający 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, po 
zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 
Gminy Tworóg z dn. 20 maja 2015 r., który wpłynął do 
Izby 29 maja, wydał pozytywną opinię w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 r.   

W roku 2014 dochody gminy dochody budżetu gminy 
wyniosły 25.182.815,30 zł, co stanowi 100% wykonania 
planu, przy czym dochody bieżące wyniosły 23.329.856,91 
zł, a majątkowe 1.852.958,39 zł. Wydatki budżetu zostały 
wykonane na kwotę 24.979.962,32 zł, co stanowi 96% 
planu, z tego wydatki bieżące wykonano na kwotę 
21.614.139,12 zł, a wydatki majątkowe na kwotę 
3.365.823,20 zł.  

Na zadania inwestycyjne w 2014 r. przeznaczono 
560.139,85 zł. Środki przeznaczono m.in. na przebudowy 
dróg gminnych w Kotach, adaptację pomieszczeń na sale 
lekcyjne w SP w Tworogu i wykonanie projektu rewitalizacji 
terenu przy ul. Szkolnej w Boruszowicach. 

ZEBRANIA WIEJSKIE ZA NAMI 

Zebrania wiejskie za nami. W kilku sołectwach spotkania 
wyłoniły nowych sołtysów. Oto oni: 

Koty:  
Adam Wandzik 

Brynek:  
Iwona Pryk 

Świniowice:  
Justyna Skowronek 

CHCESZ ZOSTAĆ 
WOJOWNICZKĄ? 

KS Karate Tworóg zaprasza wszystkie panie na kurs 
samoobrony. Kontakt dla zainteresowanych:   
tel. 693 645 690 

CZARA GORYCZY PRZELANA 

Temat drogi do Mikołeski na chwilę ucichł, gdy 
w minionym roku wykonano na niej fragment nakładki 
(613 m o wartości 180 tys. zł). Wtedy pojawiła się 
nadzieja. Mieszkańcy uwierzyli, że wkrótce zostaną 
wykonane jej kolejne fragmenty. Niestety, na 
horyzoncie nie widać śladów remontu, widać 
natomiast zniecierpliwienie mieszkańców. I to spore.   

– Składamy skargę na Zarząd Powiatu Tarnogórskiego 
dotyczący zaniechań i braku dbałości o stan techniczny 
drogi powiatowej nr 2352 S (…) – pod skargą złożoną 
22 czerwca Przewodniczącemu Rady Powiatu podpisało 
się 110 mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości. 
Działania mieszkańców w pełni popiera wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

– Domagamy się kontynuacji remontu, przedstawienia 
opracowanego przez Zarząd Powiatu harmonogramu 
finansowo-rzeczowego remontu z uwzględnieniem 
wycięcia drzew rosnących wzdłuż drogi, wykonaniem 
rowów odwadniających, ułożenia nowej nakładki asfaltowej 
oraz regulacji stanu prawnego drogi na odcinku 
Boruszowice-Mikołeska-Kalety – wymieniają 
zdenerwowani mieszkańcy. Skargę napisano po kilku 
spotkaniach z Zarządem Dróg Powiatowych, które nie 
wniosły nic nowego do toczącej się od wielu lat sprawy. 
Powiat jak mantrę powtarza, że utrzyma przejezdność 
drogi, ale na remont nie ma pieniędzy.    

Przypomnijmy w skrócie ostatnie wydarzenia. W kwietniu 
z inicjatywy mieszkańców i sołtysa Mikołeski w siedzibie 
Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach odbyło 
się spotkanie w sprawie drogi łączącej Mikołeskę 
i Boruszowice. Wójt Eugeniusz Gwóźdź zwrócił się 
wówczas z prośbą o kontynuowanie prac, wskazał nawet 
możliwe źródła finansowania takiego zadania. Zarząd drogi 
stwierdził, że wykonanie nakładek taką samą technologią, 
nie jest możliwe na każdym odcinku drogi, a powiat 
realizujący aktualnie program naprawczy, nie może 
planować nowych inwestycji. 15 maja odbyło się kolejne 
spotkanie z udziałem w-ce starosty Mariana Szukalskiego, 
który stwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych zapewni 
przejezdność drogi, a gdy pojawią się pieniądze, droga 
będzie wyremontowana. – Ale kiedy to się stanie? Nie 
wiadomo! – komentują mieszkańcy wsi. Dla nich wszystkie 
obietnice, jakie im składano w minionym roku, były 
najzwyklejszą w świecie strategią wyborczą, nie popartą 
niestety realnym działaniem.  

Czara goryczy została przelana, mieszkańcy piszą 
w skardze wprost: W związku z permanentnym 
lekceważeniem przez władze Starostwa problemu 
podkreślamy, jesteśmy zdeterminowani do działań, które 
nie przyniosą chwały żadnej ze stron.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 

PRAWDY, PÓŁPRAWDY  
I NIEPRAWDY O POŚLIZGU 

Samochody z przednim napędem są podsterowne,  
z tylnym nadsterowne. NIEPRAWDA! 
Najpierw uzgodnijmy terminologię: podsterowność to  
w uproszczeniu niechętne skręcanie i w konsekwencji 
możliwość wypadnięcia z zakrętu przodem; nadsterowność 
to pomaganie w skręcie, a w konsekwencji możliwość 
obrócenia się i wypadnięcia z zakrętu tyłem. O tym, czy 
podczas szybkiej jazdy na zakręcie samochód zacznie być 
podsterowny, czy nadsterowny, decydują przede 
wszystkim działania kierowcy, a w dalszym rzędzie rozkład 
obciążeń (gdzie jest silnik, rozłożenie pasażerów i ładunku) 
i charakterystyka zawieszenia kół oraz opon (z ciśnieniami 
w ogumieniu włącznie), czy ma napęd na przednie lub 
tylne koła. Ma to znaczenie o tyle, że te same działania 
kierowcy w identycznych warunkach mogą spowodować 
różne reakcje samochodu, np. zdecydowane dodanie gazu 
w aucie przednionapędowym spowoduje podsterowność, 
w tylnonapędowym – raczej, bo nie zawsze –  
nadsterowność. 

Przedni napęd wyciąga z poślizgu (z zakrętu) gazem. 
SAM TEGO NIE ROBI! 
Dobrze wytrenowany kierowca jest w stanie pomóc sobie 
precyzyjnym dodaniem gazu w celu opanowania poślizgu 
tylnej osi, ale konieczna będzie również kontra. Jeśli ktoś 
twierdzi, że wystarczy wcisnąć do końca pedał gazu,  
a poślizg zostanie opanowany, to bardzo się myli. Gdy 
samochód porusza się na zakręcie na granicy 
przyczepności i tylne koła  zaczną się ślizgać – dodanie 
gazu może spowodować także poślizg przednich kół  
i w efekcie czterokołowy poślizg z utratą sterowności,  
a więc brakiem możliwości wpłynięcia na tor jazdy auta. 
Jeśli więc dodawać gazu, to tylko bardzo delikatnie, 
ważniejszy jest odpowiedni skręt kierownicy (czyli kontra). 
Dla kierowcy, który nie przetrenował tego manewru na 
tysiącach zakrętów i różnych rodzajach nawierzchni, 
najlepszym rozwiązaniem jest trzymać równy gaz albo 
wcisnąć sprzęgło i oczywiście kontrować. 

Samochód może wpaść w poślizg. SAM NIE WPADNIE!  
To kierowca może doprowadzić do poślizgu, podejmując 
niewłaściwie działanie lub zaniechawszy właściwych. 
Najłatwiej wywołać poślizg, szarpiąc kierownicą  
i gwałtownie hamując. Z tego wniosek, że im bardziej 
ślisko, tym delikatniej trzeba się obchodzić z kierownicą  
i pedałami hamulca, gazu i sprzęgła. Oczywiście przy 
większej prędkości łatwiej o utratę przyczepności. Ale 
sucha, przyczepna nawierzchnia wcale nie wyklucza 
możliwości poślizgu nawet wysokiej klasy samochodu. 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 

Gwałtownym manewrem można wywołać trudny do 
opanowania poślizg przy niewielkiej z pozoru prędkości 50 
km/h. 

Jeżdżę ostrożnie, przestrzegając przepisów, więc 
niebezpieczeństwo poślizgu mnie nie dotyczy. 
NIEPRAWDA!  
Oczywiście należy jeździć ostrożnie i przestrzegać 
przepisów, ale nie da się przewidzieć wszystkiego. 
Przekonanie, że jedziemy z przepisową prędkością, więc 
możemy czuć się bezpiecznie to duży błąd. Zdarzają się 
takie sytuacje, jak np. wtargnięcie przeszkody na jezdnię, 
w których zostaniemy zmuszeni do gwałtownego 
manewru, wykonanego instynktownie. Wówczas nawet na 
bardzo przyczepnej nawierzchni, jadąc 50km/h, możemy 
wywołać trudny do opanowania poślizg. Jeśli nigdy nie 
nauczyliśmy się postępować w takich sytuacjach (a tego 
nie da się nauczyć bez treningu) – nie mamy żadnych 
szans. 

Zbigniew Łacisz

NA ZAMKOWEJ JAK U BABCI 

Dziecięce wspomnienie. Puchowa kołdra, zapach 
świeżego, wciąż ciepłego pieczywa i aromatyczna 
kawa. Zwyczajny-niezwyczajny poranek u babci 
Władzi. Piotr Hyla do dzisiaj pamięta babciną kuchnię 
zawsze tętniącą życiem, pełną zapachów tradycyjnych 
potraw i świeżych produktów, w której nigdy nie 
brakowało pewnego magicznego składnika – miłości. 
Dziś pan Piotr, wciąż inspirowany babcinymi 
specjałami, postanowił postawić na własną restaurację 
– „Piwniczkę u Władzi”.  

Dawną gorzelnię otaczają mury skrywające z pewnością 
niejedną tajemnicę. Znajdziecie tu nie tylko klimatyczne 
pomieszczenia pamiętające hrabiów von Colonna i księcia 
Adolfa zu Hohenlohe-Ingelfingen z Koszęcina. –
Zauroczony niepowtarzalnym klimatem tych wnętrz, 
postanowiłem przywrócić je do życia i dedykować mojej 
babci Władzi – mówi właściciel restauracji, Piotr Hyla. Dziś 
znajdziecie tu tradycyjne potrawy i dania bardziej 
wykwintne. W ofercie „Piwniczki” są wesela, komunie, 
spotkania okolicznościowe, urodziny, imprezy firmowe, 
wystawne kolacje, obiady i desery. Można także zamówić 
jedzenie na wynos. 

– Restauracja jest 
otwarta codziennie poza 
poniedziałkami. Można 
nas odwiedzić w 
godzinach od 10.00 do 
22.00. Salę bankietową 
natomiast udostępniamy 
głównie podczas imprez 
okolicznościowych – 
wyjaśnia właściciel 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Pan Piotr mieszka w Bytomiu, zawodowo nie jest związany 
z branżą gastronomiczną, ale nie ukrywa, że zaszczepiona 
przez babcię miłość do kulinariów, nie pozwoliła o sobie 
zapomnieć. – Swoją pierwszą babkę upiekłem u babci. 
Była ze mnie bardzo dumna. Pokazywała mój wypiek 
wszystkim sąsiadom – wspomina śmiejąc się. – Myślę, że 
to był moment, kiedy narodziła się moja miłość do kuchni. 
Mama też w tym pomogła. Kiedy gotowała, nigdy nie 
mówiła, że jej przeszkadzam. Zawsze brała pod uwagę 
moje zdanie. Dorastałem pod skrzydłami tych dwóch 
kobiet. One w pewnym momencie zaczęły mi sugerować, 
że powinienem zająć się gastronomią. Pamiętam dzień, 
kiedy wspólnie z mamą przygotowałem przyjęcie dla jej 
współpracowników. Przygotowań było sporo. Wypiek w starym piekarnioku

wymaga czasu, odpowiedniego drewna, bardzo dobrego 
ciasta chlebowego, a przede wszystkim dużego 
doświadczenia i serca. – Kiedy jechałam z zakładu 
z ciastem w słomiankach by odpiec drugi wsad chleba, 
zobaczyłam idącą przez wieś grupę uczniów z opiekunem. 
Pomyślałam: jaki piękny narybek! I zapytałam ich czy 
pomogą mi w wypieku chleba – wspomina właścicielka 
piekarni. Początkowo nieufni gimnazjaliści z Wielowsi, 
szybko zorientowali się, że ta lekcja będzie jedną 
z najciekawszych w ich życiu. Pomagali z zapałem i ze 
zdumieniem odkrywali głębię wypieków chleba. – O to 
chodziło. Chciałam pokazać nie tylko tradycję, ale też moją 
pasję i zawód, który kocham. Mam nadzieję, że chociaż 
w jednym z Nich obudzi się duch prawdziwego piekarza –
przyznaje pani Małgosia. Prawdziwa frajda zaczęła się 
jednak wraz z degustacją. Pajdy szybko znikały w ustach 
gimnazjalistów. Jedną nawet dostał kierowca autobusu, do 
którego wsiedli uczniowie. Przepis na swojski chleb 
z maślanką i czosnkiem to spadek przekazywany 
z pokolenia na pokolenie w rodzinie pani Małgosi. Kiedy 
mieszkańcy wsi z Lucjanem Susem na czele 
odrestaurowali zabytkowy piekarnik zaproponowano pani 
Małgosi patronat nad piekarniokiem. Z ogromną radością 
przyjęła tę propozycję i  w końcu mogła odtworzyć smak 
chleba sprzed wielu, wielu lat. – To nasz powrót do 
korzeni, do natury, która dostarcza nam najsmaczniejsze 
i najzdrowsze walory – mówi. Takie przesłanie 
towarzyszyło przygotowaniom do konkursu. Pani Małgosia 
z załogą nie zapomniała o regionalnym stroju, który uszyto 
specjalnie na tę okazję. – Staraliśmy się dopracować 
nasze stoisko w najdrobniejszych szczegółach. Pojawiły 
się na nim słoneczniki – nawiązujące do naszego logo, 
naprawiona maśniczka, domowej roboty tuste, swojskie 
masło zawinięte w liście chrzanu i miód z zaprzyjaźnionych 
pasiek – wymienia pani Małgosia. Chleb pieczony 
w piekarnioku na liściu kapusty brał udział w konkursie 
z takimi specjałami jak schab w krałzie, królik 
w pokrzywach, nalewki, pasztety i różnego rodzaju 
wypieki… W sumie w konkursie wzięły udział 32 produkty, 
ale tylko jeden otrzymał nominację do „Perły 2015”. – To 
naprawdę jest dla mnie ogromne wyróżnienie i motywacja 
do dalszego działania – podsumowuje. 

Mimo tak prestiżowego wyróżnienia pani Małgosia nie 
osiada na laurach. Już myśli o kolejnych piekarniczych 
wyzwaniach. – Proszę skosztować, to chleb 
z topinamburem. Nie jest przeznaczony do sprzedaży, to 
taki mój eksperyment. Kiedy przeczytałam 
o prozdrowotnych właściwościach tej rośliny, postanowiłam 
upiec na jego bazie chleb – mówi pani Małgosia częstując 
pachnącym wypiekiem mile zaskoczonych klientów… 

Foto. Oficjalne otwarcie restauracji miało miejsce 13 czerwca.  

Gościom bardzo smakowało. To było kolejne wydarzenie, 
pod wpływem którego dojrzewała decyzja o otwarciu 
restauracji – przyznaje pan Piotr. Kiedy klamka zapadła, 
pozostała kwestia lokalu. Dlaczego wybór padł na Tworóg? 
– Szukałem miejsca, które złapałoby mnie za serce. 
Oglądałem różne. W końcu zdecydowałem się na Tworóg, 
który odwiedzałem dawniej jako gość restauracji 
„Zamkowa”. Spodobał mi się klimat tego miejsca  
i postanowiłem na nowo tchnąć w nie życie – mówi 
właściciel.   

Znajdź Restaurację „Piwniczka u Władzi” na Facebooku.  

NAJLEPSZY CHLEB NA ŚLĄSKU! 
W „Piekarni-Cukierni” Małgorzaty Szyguła  
w Świniowicach nie ma chwili na odpoczynek. Kiedy 
rano w sklepie pojawiają się klienci, pachnące 
pieczywo już czeka na półkach.  O tym, że smak 
świniowickiego chleba jest bezkonkurencyjny, 
przynajmniej na Śląsku, przekonaliśmy się 20 czerwca 
podczas Finału XV Edycji Konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy 
regionalny i lokalny produkt żywnościowy. 
Właścicielka piekarni wraz z dwoma pracownikami 
przyjechała do Częstochowy z chlebem pieczonym  
w piekarnioku na liściu kapusty. Wróciła z I miejscem 
w województwie śląskim i nominacją do nagrody 
„Perła 2015”. 
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BANKOWOŚĆ NA LUZIE… 

Sobota, 4 lipiec. Z nieba leje się żar. Temperatura 
dawno przekroczyła 30 stopni. Dzień idealny do 
lenistwa, a tymczasem w Banku Spółdzielczym  
w Tworogu praca wre – trwa Dzień Otwarty w ramach 
Święta Spółdzielczości Bankowej. W holu gromadzi się 
kolejna grupa chętnych do zwiedzenia placówki. Tego 
dnia bankowcy zrzucili uniformy i włożyli luźne 
koszulki, a sercem wydarzenia była Kazimiera Huniak 
– prezes Banku Spółdzielczego w Tworogu, która 
osobiście oprowadzała grupy po banku i z wrodzoną 
charyzmą opowiadała o kulisach pracy w finansach  
i ciekawostkach związanych z historią instytucji.  

Atrakcji było mnóstwo. Na najmłodszych czekał kącik  
z kolorowankami, malowaniem twarzy, balonami  
i oczywiście słodkościami. Dzieci miały też niepowtarzalną 
okazję do podglądnięcia pracy kasjera. Pewien chłopiec 
uznając, że to idealna okazja do rozbicia skarbonek, 
przyszedł z workiem pełnym monet.  Na szczęście  
w nowoczesnym banku w takich sytuacjach z pomocą 
przychodzi maszyna licząca i segregująca monety. Dzieci 
z wielkim zainteresowaniem przyglądały się tej przedziwnej 
„wirówce”, która bezbłędnie rozpoznawała monety. Znaleźli 
się i tacy, którzy woleli zajrzeć na piętro i rozsiąść się 
wygodnie w fotelu pani Prezes. – Widzę, że rośnie mi tu 
konkurencja – śmiała się pani Huniak obserwując dumnych 
malców.  Na nieco starszych wrażenie zrobiły stare kroniki 
bankowe i albumy ze zdjęciami udostępnione w sali 
konferencyjnej, gdzie czekał także poczęstunek. W tle 
puszczono slajdy z najważniejszymi wydarzeniami banku. 
Na miejscu można było także wypisać ankietę biorącą 
udział w losowaniu cennych nagród ufundowanych przez 
bank. Losowanie parasoli, aparatów fotograficznych, 
telefonu, tabletu i roweru miejskiego odbyło się 5 lipca 
podczas Dni Tworoga (zdj. obok), których jednym ze 
sponsorów był właśnie Bank Spółdzielczy w Tworogu. – 
Cieszymy się, że wczoraj tak wiele osób nas odwiedziło. 
Dziękujemy za wasze zainteresowanie i zaufanie – mówiła 
Prezes Banku przekonana, że powodów, by interesować 
się ofertą banku jest naprawę dużo. – To co wyróżnia nasz 
bank to fakt, że dysponuje on w całości polskim kapitałem. 
Budowanym własnymi siłami z wypracowanego przez 
siebie zysku. Ten rodzimy kapitał gwarantuje stabilizację 
dla kredytobiorców, którzy nie są narażani na zagrożenia, 
jakie niesie sytuacja banków „matek” ulokowanych za 
granicą, a kontrolujących banki komercyjne w Polsce. 
Stabilniej mogą się czuć również depozytariusze, bo ich 
pieniądze zostają w kraju, nie są używane na wsparcie 
podmiotów zagranicznych. Ponadto ta samodzielność  
i lokalność pozwala podejmować decyzje na miejscu,  
w Centrali Banku, przez to klient zyskuje szybkość decyzji, 
elastyczne i indywidualne podejście, proste i jasne 
procedury. Często akcentowaną przez klientów przewagą 
jest wysoka jakość obsługi i indywidualne podejście do 
klientów, które pozwala na oferowanie produktu zgodnego 
z oczekiwaniami klienta, produktu „szytego na miarę” – 
mówi Marlena Ditrich-Wojakowska, wiceprezes Zarządu.  

Bank prowadzi działalność od 26.11.1953 r. Posiada swoje 
placówki na terenie Gmin: Tworóg i Krupski Młyn. – 
Budujemy silną, nowoczesną i konkurencyjną markę, nie 
zapominając o wypracowanych przez lata dobrych 
 

tradycjach. Systematycznie rozszerzamy zakres działania, 
unowocześniamy ofertę. Klienci mogą korzystać 
z szerokiej gamy produktów depozytowych i kredytowych, 
rozliczeń elektronicznych. Atutem są nowoczesne 
rozwiązania ułatwiające klientom dostęp do własnych 
środków przez całą dobę. Wśród tych usług znajduje się: 
bankowość internetowa, usługa SMS, karty płatnicze, karty 
kredytowe, własne bankomaty – wymienia wiceprezes 
Zarządu.  

Zdjęcia z Dnia Otwartego znajdziecie na naszej stronie: 
www.twg-kurier.pl 

VII DNI TWOROGA 

Pierwszy weekend lipca (3-5.07) minął pod hasłem 
Dni Tworoga z Bankiem Spółdzielczym w Tworogu. 
Koniecznie zobaczcie nasze galerie z imprezy na stronach  

www.gok-tworog.pl i www.tworog.pl 

Zabawę rozpoczął piątkowy koncert zespołów Satisfaction 
Rock i Rabarbar. Sobotę, pomimo upałów, mieszkańcy  
Tworoga spędzili za Urzędem Gminy słuchając koncertu 
Górniczej Orkiestry Dętej „Bytom”, zespołu „HaNuta”, 
koncertu Jacka Silskiego i zespołu „mosKUle”. Wieczorem 
odbyła się zabawa taneczna. Choć sobotnia awaria prądu  
na krótko sparaliżowała sceniczny ruch, OSP Tworóg 
wyruszyło na ratunek zgrabnie wypełniając powstałą lukę 
pokazami strażackimi, prezentacją zabytkowej pompy, 
utworzeniem orzeźwiającej kurtyny wodnej i smaczną 
grochówką!    

Niedzielne obchody otwarł zabawny i pouczający program 
dla dzieci „Piraci z Karaibów”. Najmłodsi korzystali także 
z oferty jednego ze sponsorów imprezy – GAZ SYSTEMU, 
który przygotował dla nich gry i zabawy. Swoje „pięć minut” 
dostały także dziewczyny z grupy tanecznej „Ladies bez 
Gentleman”, po których wystąpił zespół muzyczno-
kabaretowy „Trojoki”. Po losowaniu nagród ufundowanych 
przez tworoski bank, na scenie pojawił się tarnogórski chór  
„Canzona”. Biesiadę zakończyła biesiada z Romanem 
Kuroszem i zespołem Fiesta. Dni Tworoga poprowadziła 
Aneta Legierska.  

Imprezę zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
i Urząd Gminy, a sponsorowali ją: firma GAZ SYSTEM, 
Bank Spółdzielczy w Tworogu i firma SIMET. 
Organizatorzy dziękują sponsorom za wsparcie finansowe. 
Zdjęcia z imprezy znajdują się na okładce gazety.    
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
15 LAT RAJCOWANIA!  

W dobie ujednolicania kultury europejskiej i sięgania 
do wspólnych korzeni krajów członkowskich Unii, 
wzrasta ryzyko zaniedbania regionalnych wartości. 
Trudną i niezwykle odpowiedzialną rolę ich ocalenia 
od zapomnienia wzięły na siebie m.in. placówki 
oświatowe. Należy do nich Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Boruszowicach. 15 lat temu Elwira 
Ecler opracowała autorski program edukacji 
regionalnej. W szkole wprowadzono dodatkowy 
przedmiot „Dziedzictwo kulturowe w regionie”,  
z inicjatywy państwa Ecler powstała Izba Regionalna 
Boruszowic-Hanuska oraz zorganizowano po raz 
pierwszy konkurs gwary śląskiej, który nazwano 
„Rajcowaniem przi swaczynie”. W tym roku miała 
miejsce jego XV edycja. Powspominajmy więc…   

– Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.  
W każdej edycji swoje umiejętności posługiwania się 
śląską godką prezentowało ok. 30 młodych ludzi. Byli też 
nieco starsi uczestnicy. Po trzech latach zmagań dorosłych 
został nadany tytuł „Śląskiego Gawędziarza Doskonałego”, 
który dożywotnio otrzymał Józef Ziaja – czytamy  
w biuletynie wydanym z okazji jubileuszu konkursu.  
W 2014 r. po raz pierwszy w konkursie wzięli udział 
przedszkolacy, a w tym roku – uczniowie szkół średnich. 
Tegoroczna edycja nosiła hasło: „Ślonsko laba”. – 
Uczestnicy pięknie opowiadali o wolnym czasie, swoim  
i swoich rodzin – relacjonuje Elwira Ecler. Drugą część 
konkursu organizatorzy poświęcili wspomnieniom i historii 
„Rajcowania przi swaczynie”. – Przez te piętnaście lat 
przewinęło się przez konkurs ponad 250 uczestników. 
Odwiedzali nas uczniowie z Tworoga, Wojski, Potępy, 
Krupskiego Młyna, Tarnowskich Gór, Miasteczka 
Śląskiego, Świerklańca i oczywiście Boruszowic – mówi 
nauczycielka. Prawdziwą „wisienką na torcie” okazały się 
występy uczestników z ubiegłych lat i absolwentów 
boruszowickiej szkoły: Martyny Ecler-Pasku, Karoliny 
Gatys, Martyny Ciba i Szymona Brol.  Na zakończenie 
dyrektor szkoły Danuta Wiśniowska zaprosiła do udziału  
w przyszłorocznym konkursie, a wicewójt Klaudiusz 
Wieder  pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu 
wspaniałych występów, podziękował ich opiekunom  
i wszystkim dzieciom życzył wspaniałych wakacji.  

Foto. Na zdjęciu reprezentantki Wojski. W tym roku oceniano występy 
recytatorskie i krasomówcze.  

 

Poniżej wyniki: 

Przedszkola: 
I miejsce: Noel Byszewski (Tworóg) 
I miejsce: Mikołaj Spallek (Boruszowice) 

Szkoły Podstawowe: 
I miejsce: Karolina Popielarz (Wojska) 
II miejsce: Katarzyna Gatys (Boruszowice) 
III miejsce: Lucyna  Busek (Wojska) 

Licea: 
I miejsce: Łukasz Suchanek (Tarnowskie Góry) 
II miejsce: Weronika Swoboda (Tarnowskie Góry) 
III miejsce: Karol Wons (Tarnowskie Góry) 

Fragment zwycięskiego tekstu wygłoszonego przez 
uczennice SP w Wojsce, Karolinę Popielarz (kl. VI)               
i Lucynę Busek (kl. IV), na konkursie „Rajcowanie przi 
swaczynie”, który poświęcony został śląskiej labie. 

Dzisiej my się festy wnerioły, bo wiycie, co nom oma 
pedzieli. „To wszystko skuli tego bezsztresowego 
wychowania. Downij, to tak niy boło! Bajtle downi to boły 
richtig inksze, bo niy tomblowły i niy rojbrowały”.  

Pedziała, że jak boły feryje abo jako inkoszo laba, to bajtle 
boły jak tyn janioł stroż… No, i oma pedziała jeszcze, że 
do szkoły, to kejscik się łazioło uczyć, a niy tak jak terozki 
bańtować… My, szkolorze, momy laba?! No dyć jo durch 
zakuwom, czytom, coś tam szkryflom i rachuja. I coś mi się 
zdo, że te wasze rechtory, a najsomprzod rechtorka łod 
polskigo, to tyż wom ciyngiym życie uprzikszo i fanzoli: 
„Niy godo się ino, tylko tylko”. Nigdy chyba niy spokopia, ło 
co jyj idzie.  
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MUZYCZNY RELAKS W NOWEJ 
WSI TWOROSKIEJ   

Co słychać w „Baranówce”? Niezmiennie dobrą muzykę! 
Ranczo w Nowej Wsi Tworoskiej przyzwyczaiło nas do 
kameralnych koncertów – spotkań z „żywą”, akustyczną 
muzyką. Na małej, intymnej, ale bardzo nastrojowej scenie 
wystąpiła już m.in. formacja Leszka Windera – Czarny 
Pies, Mofo Party Band, Janusz Yanina Iwański, Elżbieta 
Adamiak czy Adam Kulisz Trio.  

Koniecznie zajrzyjcie do otoczonej lasami Nowej Wsi 
Tworoskiej. Wkrótce kolejne uczty dla „głodnych”
muzycznych przygód.  

Planowane koncerty: 

• 19 września Kasa Chorych 
• 16 października "U Studni" 
• 28 października Wanda Johnson 
• 12 grudnia Leszek Winder 
• 23 stycznia 2016 Nocna Zmiana Bluesa 

Więcej na stronie internetowej: www.ranczobaranowka.pl 

„ŚLONSKO MODA” W CENTRUM 
KULTURY ŚLĄSKIEJ W NAKLE 
ŚLĄSKIM 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce swoim 
występem podczas II Dnia Śląskiego, który odbył się 
w marcu, podbili serca wszystkich zaproszonych wtedy 
gości, w tym Pana Stanisława Zająca – dyrektora Centrum 
Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Dlatego też, na 
specjalne zaproszenie Pana Zająca, 10 czerwca nasi 
aktorzy udali się do Nakła Śląskiego, by pokazać swoje 
zdolności i umiejętności aktorskie jeszcze większej liczbie 
odbiorców.  

Jak poprzednim razem, scena postawiona przez Pana 
Adama Pyrka z art studio oho, przemieniła się 
w prawdziwą śląską izbę, a dzieci po raz kolejny spisały 
się na „szóstkę”. Doskonale zagrane scenki rodem 
z prawdziwych śląskich domów, mnóstwo piosenek i tańca, 
wszystko to sprawiło, że każdy dumny byłby z tak 
wspaniałych uczniów, jakich ma Szkoła w Wojsce. Tego 
samego zdania byli m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nakle Śląskim, którzy tłumnie przybyli na 
przedstawienie. Serdecznie dziękujemy Panu S. Zającowi 
za zaproszenie, które jeszcze bardziej zmotywowało 
wszystkich do krzewienia śląskiej kultury i godki również 
wśród tych osób, które nie do końca ją rozumieją… 

Krótki filmik z przedstawienia dostępny jest też na stronie 
internetowej tg.net.pl/tarnovizja – zapraszamy do 
oglądania. 

Hanna Blacha

Ale tak richtig, to fajnie jest być bajlym. Niydowno boło 
nasze świynto, Dziyń Dziecka, i my mieli richtig laba. Wiela 
jo maszkytow latoś dostała. Ino cobyście se niy myśleli, ze 
jo jest tako przepadzito i że wszystko wmuciołach naroz. 
Niy, niy! Trocha zosawiłach se na zaś, a jedna lajstka 
szokolody i dwa szkloki dałach mamie i tacie, coby niy boło 
im żol i coby niy musieli mi zowiscić tych bombonow. A we 
szkole tyż my mieli laba, niy trza boło się uczyć, niy mieli 
my taszof ani heftow. Cołki dziyń my tomblowali, no bo 
przeca som my bajltlami. A po szkole …  opa pedzioł, ze 
pódzie z nami poszpilać w fusbal. Niy cygania! No niy 
powym, trocha nom boło gańba, jak opa w pukeltasia 
wrazioł: stare szuły, trzi bandaże, maść na boły, wzion 
koszulka (ta z Hajduków), załusnicka wrazioł do ucha, ze 
lyngsztangi ściągnął zoki, co je poszoł kejś po ćmoku.  
A wiycie, co na to oma? Oma, bola cało w szoku. Kej opy  
z tasiom łoboczoła, niy szczymała i pedziała:   

Ecik, dyć tyś chyba dostoł bzika, ty chcesz pociś na Orlika. 
Przeca ty mosz bas do kolan, aże bontek niy szczimuje.  
A ty  lotać chcesz za balym, dyć ci pompka wysztopuje”.  

Na to opa ryknął:  „Truda, toć to z ciebie richtig buc, oma 
siadej sam na kraje i już niy rob wiyncyj haje. Wnuczka mo 
dziś swoje świynto, niech tym dziyń dugo pamiynto.   
A… Nawałka kadra szykuje, może mie tyż wytypuje”.  

Wiycie wiela my mieli uciechy. Nojlepszo my miali zabawa, 
kej opa chwycioł bala, zrobioł srogi neclik nazod, i do 
szlagu się rychtował. Kiwo Francka, potym Ynsta. Wszyscy 
wstali, teroz aże dech wstrzimali. Opa szczylo, a to pech, 
trefioł w lata … dostoł w łeb. No i tero zabawa się 
rozkryńcioła, babkom tak  się spodobało, kibicować się 
zachciało, gibko rymy wymyśloły, no i śpiewać tak zaczęły: 

„Koko koko euro spoko, fusbal leci fest wysoko, niy chcesz 
mieć pod łokiym zoli, przestoń się gramolić”. 

Tak zabawa my skończyli, ale fajnie wtedy boło, gańby 
najeść się wercioło. A w doma opa legnął się do wyra, bo 
go  chyrtoń festy dusioł i tak nim  pedzioł:  

„Downij, kej niy było jeszcze tabletów ani laptopów, bajtle 
lotały cołki dziyń po placu. Ale niy chytały się chacharstwa, 
ino wymyślały roztomańte gry i zabawy, w kere we kożde 
wakacje, feryje i kożdo chwila laby grały łod rana do 
wieczora. Kejś kożdo łąka boła wyciorano łod grania w 
fusbal, kole kożdyj krzikopki boło połno bajtli kere bez nie 
skokały. We feryje bajtle nikaj niy wyjyżdzały, ino kożdo 
wolno chwila zajmowały graczkami kere se same 
wymyślały (ciepały kartoflym, kulały felgi, rozfechtowane  
skokały z klopsztangi). I niyroz bajtle przyszły po takich 
graczkach do dom ze szczaskanom gymbom abo łodartym 
kolanym”. 

Tekst: Monika Ziob 
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BAŚNIOWY DZIEŃ DZIECKA  

2 czerwca z okazji Dnia Dziecka, w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu miało miejsce spotkanie dla 
najmłodszych mieszkańców gminy Tworóg pod hasłem 
„Uśmiech dla każdego dziecka”. Wzięły w nim udział dzieci 
z przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych  
z Wojski, Tworoga i Boruszowic.  

Wspólna zabawa rozpoczęła się przedstawieniem baśni 
„Kopciuszek”, która została przygotowana przez uczniów 
Gimnazjum w Brynku ( kl. II c). Ogromne wrażenie wywarła 
piękna dekoracja oraz stroje młodych aktorów. Po 
prezentacji baśni odbył się konkurs związany z tematyką 
tego spektaklu. Kolejną atrakcją były gry sportowe,  
w których dzieci mogły wykazać się sprawnością, a także 
poznać koleżanki i kolegów z innych placówek. Były 
również wspólne tańce (nie zabrakło popularnych 
„Kaczuszek”), zdjęcia z aktorami i oczywiście dla każdego 
coś słodkiego. Na uroczystości pojawili się dyrektorzy 
szkół, a także zastępca Wójta Klaudiusz Wieder. 

Dziewczyny z zespołu mocno to przeżyły. Ze łzami 
w oczach zatańczyły po raz ostatni dla swojej instruktorki 
i wręczyły prezent. Do podziękowań przyłączyła się 
dyrektor GOK, Grażyna Chmiel. Na koniec dziewczyny 
puściły pokaz slajdów – zdjęcia dokumentujące 
najweselsze i najciekawsze chwile z życia zespołu. Tkliwy 
nastrój szybko przerwała grupa karateków, którzy ostrymi 
kopniakami i okrzykami bojowymi, przywołali publikę do 
pionu. Aż chciało się do nich dołączyć! Salę widowiskową 
udekorowano licznymi i niezwykle kolorowymi pracami 
uczestników zajęć plastycznych. Było na czym „oko 
zawiesić”. Sporym zainteresowaniem cieszyła się kopia 
obrazu „Krzyk” Edvarda Muncha przygotowana tak, by 
móc zrobić sobie śmieszne zdjęcie! Piknik zorganizowano 
z funduszy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych i zapobieganiu narkomanii. Zdjęcia 
znajdziecie na naszym profilu na facebook.com oraz 
stronie internetowej www.gok-tworog.pl 

Koniecznie poznajcie wakacyjną ofertę GOK – dla nas 
koniec roku szkolnego nie oznacza końca twórczego 
i aktywnego działania.  

Na uwagę zasługuje także fakt, że w to przedsięwzięcie 
zaangażowało się sporo osób z różnych placówek. 
Organizatorami były: Jolanta Winkler – bibliotekarz, 
Kornelia Sobel – katecheta (Gimnazjum w Brynku), Karina 
Jaksa – bibliotekarz ze Szkoły Podstawowej w Tworogu 
oraz Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu. 

AKTYWNIE I TWÓRCZO Z GOK 

25 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbył 
się piknik rodzinny dla uczestników lekcji języka 
angielskiego, dziewczyn z kółka tanecznego działającego 
przy GOK, członków KS Karate Tworóg oraz zajęć 
plastycznych prowadzonych przez Jolantę Warzechę  
w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów 
alkoholowych i zapobieganiu narkomanii. Dzieci przyszły 
wraz z rodzicami. Były grillowane kiełbaski, pokazy sztuk 
walki, taniec i wystawa prac plastycznych przygotowana 
przez małych i nieco starszych artystów. 

Spotkanie rozpoczęło się pożegnaniem Katarzyny 
Marchewki, instruktorki tańca, która prowadziła zespół 
„Ladies bez gentlemen”. To był ostatni rok jej współpracy  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 

WWWWAAAAKKKKAAAACCCCJJJJEEEE        

ZZZZ    GGGGOOOOK K K K     
Spędzaj twórczo wolny czas z GOK w Tworogu: 

• Lekcje rysunku i malarstwa  
– poniedziałek godz. 17.00 - 19.00 

• Zajęcie plastyczne dla dzieci  
– czwartek godz. 17.00 - 19.00 

• Warsztaty rękodzielnicze  
– piątek godz. 17.00 - 19.00 

• KS Karate Tworóg  
– poniedziałek i środa godz. 17.30 - 19.00 

• Spotkania filmowe 

Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy  
w wyznaczonych powyżej godzinach. Terminy spotkań 
filmowych będziemy podawać na bieżąco. Śledź nasz 
profil na facebook.com oraz naszą oficjalną stronę 
www.gok-tworog.pl. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
ŚWIETLICE INTERNETOWE – 
ZAPRASZAMY  

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy, zwłaszcza 
dzieci i młodzież do naszych świetlic internetowych, 
wyposażonych ze środków projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Tworóg”.  

Świetlice czynne będą w okresie wakacyjnym, wg wykazu 
poniżej. Dzieciom zapewniamy opiekę informatyków – 
opiekunów świetlic, pod których czujnym okiem doskonalić 
będą swoje umiejętności informatyczne, poznają nowe 
technologie, posurfują po Internecie i rozwiną 
zainteresowania.  
 
Harmonogram pracy świetlic internetowych w okresie 
wakacyjnym: 
 
Gimnazjum w Brynku ul. Park 8 Tworóg: 

• 29.06-03.07.2015  
poniedziałek – piątek 9.00-13.00 

• 24-28.08.2015  
poniedziałek – piątek 9.00-13.00 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Boruszowicach ul. Szkolna 2 
Boruszowice 

• 29.06-30.06.2015  
poniedziałek – wtorek 9.00-11.00 

• 06.07-09.07.2015  
poniedziałek-czwartek 9.00-13.00 

• 24.08-27.08.2015  

poniedziałek-czwartek 9.00-13.00 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym ul. Szkolna 12 Wojska 

• 29.06-30.06.2015  
poniedziałek-wtorek 14.30-18.30 

• 06.07 oraz 09.07.2015  
poniedziałek oraz czwartek 10.00-14.00 

• 24.08 oraz 27.08.2015  
poniedziałek oraz czwartek 10.00-14.00 

Szkoła Podstawowa w Tworogu ul. Szkolna 15 Tworóg 
• 29.06-03.07.2015  

poniedziałek-piątek 9.00-12.00  
• 06.07-10.07.2015  

poniedziałek-piątek 9.00-12.00  
• 17.08-19.08.2015  

poniedziałek-środa 10.00-12.00 
• 24.08-28.08.2015  

poniedziałek-piątek 11.00-13.00  

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 
 

 

MIŁOŚNICY BORUSZOWIC  
I HANUSKA W PLENERZE 

13 czerwca w Boruszowicach na placu obok baru 
„U Wernera” sporo się działo. Miłe dla uszu koncerty, 
przyjemne dla oka występy, sportowe rywalizacje 
i atrakcje dla najmłodszych… Słowem festyn! Tej
niezaprzeczalnej rozrywce towarzyszył jednak 
poważny cel – chodziło o przedstawienie 
zarejestrowanego w maju Stowarzyszenia Miłośników 
Boruszowic i Hanuska.  

Na festynie wystąpiła m.in. orkiestra dęta z Boruszowic, 
nastrojowy chór „Kolejarz”  z Tarnowskich Gór 
i zjawiskowe cheerleaderki z Katowic, były także warsztaty 
plastyczne dla dzieci, przejażdżki bryczką (zdj. poniżej), 
wystawa roślin, wybory miss Boruszowic i sportowe 
zmagania: przeciąganie liny, podnoszenie ciężarów 
i zawody strzeleckie. Imprezę zakończyła zabawa 
taneczna. Po takiej rozgrzewce, pora na konkrety. Czym 
Stowarzyszenie będzie się zajmować? – Jest wiele 
zaległości, szereg spraw do załatwienia – mówiąc krótko –
przyszedł czas działania. Mamy zamiar współpracować 
z władzami samorządowymi i wspólnymi siłami realizować 
priorytetowe projekty mające na celu wspieranie rozwoju 
wsi – mówi prezes, Piotr Jaruszowiec. Jego zastępcą 
został Krzysztof Skurski, a członkiem zarządu – Piotr Krok.
W ramach swojej działalności będą promować region, 
wspierać inicjatywy społeczne i gospodarcze wsi, dbać 
o środowisko, upowszechniać turystykę, sport i rekreację 
oraz zachęcać do aktywnego wypoczynku.  Bardzo ważną 
kwestią dla Stowarzyszenia jest kanalizacja i remont sieci 
wodociągowej. Pierwsze rozmowy z wójtem gminy 
i naszymi radnymi już się odbyły. 

Pierwszym problemem do rozwiązania którego 
Stowarzyszenie już przystąpiło jest zarośnięty staw obok 
ZSP w Boruszowicach. Dawniej, jak wspomina Piotr 
Jaruszowiec, staw był czysty. Dopływała do niego czysta 
woda i istniał odpływ do rzeki Stoła. Obecnie jest to 
cuchnące bajorko. – Ciągi wodne zostały przerwane, 
odpływ jest niesprawny. Chcemy oczyścić staw 
i uregulować kwestię dopływu i odpływu. Zleciliśmy już 
wykonanie projektu. Koszt inwestycji to ok. 45 tys. zł. 
Mamy zamiar pozyskać na ten cel środki zewnętrzne –
mówi prezes. 
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Stowarzyszenie zainteresowało się także sprawą 
unikatowego osiedla Kolonia Fabryczna. Jak pamiętamy 
Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
wszczął postępowanie w sprawie wpisania Kolonii do 
rejestru zabytków. Ochronie prawnej miałoby podlegać  
31 nieruchomości przy ulicach Armii Krajowej, Obrońców 
Pokoju i Składowej w Boruszowicach. Minęło jednak wiele 
miesięcy, a decyzje nie zapadły. – Chcielibyśmy wiedzieć 
na czym stoimy, to dla nas ważny temat. Będziemy pisać 
w tej sprawie do Konserwatora – zapewnia pan Piotr.  

Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl 

ZNAMY HISTORIĘ NASZEGO 
REGIONU 

Sejmik Województwa Śląskiego dla upamiętnienia  
70. rocznicy Tragedii Górnośląskiej ogłosił rok 2015 
Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945. 
Gimnazjum w Brynku włączyło się w obchody tej rocznicy. 
Trzy uczennice wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie 
Historycznym objętym patronatem Śląskiego Kuratora 
Oświaty z cyklu „Wypędzenia, wywózki, martyrologia  
i zwycięstwa Polaków”, „Rok 1945. Koniec wojny i trudny 
pokój?”. Ogromny sukces w tym cieszącym się dużym 
zainteresowaniem konkursie odniosła uczennica  
kl. II B, Alicja Marzec, która uzyskała tytuł Laureata  
I stopnia.   

Uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum mieli 
możliwość jako jedni z pierwszych obejrzeć zbiory 
zgromadzone w otwartym niedawno w Radzionkowie 
Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do 
ZSRR w 1945 roku. Jednak zanim udali się do 
Radzionkowa uczestniczyli w lekcji otwartej, podczas której 
poznali fakty dotyczące tragedii Górnoślązaków w roku 
1945 oraz obejrzeli film poświęcony tym wydarzeniom. Do 
konkursu uczennice przygotowywała Iwona Pilc. Lekcję 
otwartą oraz wycieczkę do Radzionkowa zorganizowały: 
Eleonora Krywalska oraz Iwona Pilc z pomocą Michała 
Gowina i Katarzyny Soleckiej. 

XI POWIATOWY KONKURS 
BIBLIJNY 

9 czerwca w Gimnazjum w Brynku odbył się już  
jedenasty Powiatowy Konkurs Biblijny  związany  
z postaciami ze Starego Testamentu. Tegoroczna 
tematyka obejmowała znajomość Księgi Jonasza  
i Tobiasza.  

Celem Konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży 
zainteresowań Pismem Świętym, poznanie postaci 
występujących w Biblii, pogłębianie wiary i kształtowanie 
postaw chrześcijańskich. W zmaganiach konkursowych 
wzięło udział 26 uczniów ze  szkół w Reptach, 
Tarnowskich Górach, Wojsce, Tworogu i Brynku. Pytania 
konkursowe opracował, jak co roku, ksiądz wikary P. Zając 
z Parafii w Tworogu. Komisja konkursowa w składzie:  
ks. P. Zając, K. Król, T. Herman, K. Jaksa po sprawdzeniu 
testów, które pisali uczniowie, wyłoniła zwycięzców: 

 

 

I miejsce zajął Wojciech Meiser z Gimnazjum nr 3 
w  Tarnowskich Górach, II miejsce zdobyła Aleksandra 
Spyra z Gimnazjum w Reptach, III – Urszula  Gołkowska 
z Gimnazjum w Brynku.  

Jak stwierdziła komisja, wiedza, którą wykazali się 
uczestnicy Konkursu, była ogromna, poziom wyrównany, 
dlatego przyznano także wiele wyróżnień. Gratulujemy 
uczestnikom wiedzy oraz wytrwałości w zgłębianiu tajników 
Biblii. Serdecznie dziękujemy  sponsorom  za ufundowanie 
pięknych nagród i wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie i sprawny przebieg Konkursu. 
Organizatorzy: Kornelia Sobel, Jolanta Winkler. 

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

Do takich chwil nie da się przyzwyczaić – przyznają 
nauczycielki z przedszkola w Boruszowicach. Kiedy 
starszaki opuszczają przedszkolne mury, które były 
dla nich przez kilka lat niemal domem, emocji nie da 
się powstrzymać. 25 czerwca podczas pożegnania 
starszaków było widać przejęcie dzieci, wzruszenie 
rodziców oraz wychowawców. Ale tym emocjom 
towarzyszyła radość. Wkrótce dla tych jeszcze małych, 
ale już dojrzałych do szkoły dzieci rozpocznie się nowy 
etap życia. 

 
– Jestem pewna, że przejście do szkoły w tym wypadku 
odbędzie się naturalnie, łagodnie, bezstresowo –
stwierdziła dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach, Danuta Wiśniowska. Dzieci miały już 
wiele okazji, by poznać szkolne mury podczas wspólnie 
organizowanych przedsięwzięć. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



13 

 

Przystosowaniu do nowego otoczenia z pewnością sprzyja 
brak anonimowości. Nauczyciele z małych szkół dobrze 
znają swoich uczniów. To ogromne zalety niewielkich 
miejscowości, niezwykle pomocne w budowaniu poczucia 
bezpieczeństwa w nowej przestrzeni.  

– Dzieci są dobrze przygotowane i nie musicie się o nie 
martwić – zapewniała rodziców pani Dyrektor. – 
Nauczycielki wykonały ogromną pracę, za którą należą im 
się podziękowania – dodała. W tle stali już główni sprawcy 
zamieszania – starszaki. Dziewczynki delikatnie unosząc 
dół spódnicy podawały dłonie proszącym je do tańca 
chłopcom. Cóż to był za polonez! Wdzięk, szyk i gracja. Po 
tańcu, przyszła pora na podsumowania, wspomnienia i… 
pożegnanie. Natura jednak nie znosi próżni. Już we 
wrześniu w przedszkolu pojawi się nowa grupa. Trzymamy 
więc kciuki za przyszłych pierwszoklasistów i maluchy, 
które zasilą przedszkolne szeregi. Zapraszamy także do 
naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziecie fotorelację  
z pożegnania starszaków: 

www.twg-kurier.pl 

TURNIEJ KARATE 
KYOKUSHIN/SHINKYOKUSHIN 

21 czerwca karatecy z Tworoga, w skromnym ale silnym 
składzie wyruszyli na Turniej do Tarnowskich Gór. – Było 
nas zaledwie 9. Pozostałe drużyny liczyły ok. 20-30 
zawodników. Nie zdołaliśmy więc „obstawić” wielu kategorii 
i ostatecznie drużynowo zdobyliśmy 22 punkty i zajęliśmy 
IV miejsce – mówi sensei Tomasz Kosmulski. A jednak 
turniej należy zaliczyć do bardzo udanych. Indywidualnie 
zawodnicy wywalczyli 3 złote medale medali, 2 srebrne  
i 1 brązowy! 

Drużyna wywalczyła: 

w kategorii Kata Open dla zawodników posiadających 
stopień uczniowski od 10.1 kyu do 9.2 kyu: 
I miejsce i złoty medal: Sempai Oliwier Warzecha 
II miejsce i srebrny medal: Sempai Mikołaj Warzecha 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

w Kumite Open Dziewczyn ur. 2005 – 2006: 
II miejsce i srebrny medal: Sempai Emilia Szyguła 
III miejsce i brązowy medal: Sempai Julia Makowska 

w Kumite Chłopców, kategoria powyżej 35 kg 
I miejsce i złoty medal: Sempai Oliwier Warzecha 

w Kumite Open Chłopców ur. 2000 – 2002 

I miejsce i złoty medal: Sempai Kacper Kaczmarek 

FESTIWAL GIER 
PODWÓRKOWYCH 

2 czerwca w Szkole Podstawowej w Wojsce odbył się 
„Gminny Festiwal Gier Podwórkowych” organizowany 
w ramach Dnia Dziecka. Uczniowie z Wojski integrowali 
się w trakcie festiwalu z uczniami z SP Wielowieś, 
SP Tworóg, oraz ZSP Boruszowice. Każda ze szkół 
wystawiła swoją drużynę. Dzieci skakały na skakankach, 
grały w gumę, w grzyba, czekoladę, hula-hop, kapsle i 
wyścigi. Najwięcej śmiechu i radości było podczas wyścigu
parami  z zawiązanymi nogami. Na zakończenie czekała 
pyszna kiełbasa, nagrody, medale i upominki dla szkół. 
Uczniowie, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne chciałoby 
w tym miejscu serdecznie podziękować Państwu Ziaja i 
Państwu Lachowicz za zasponsorowanie poczęstunku.  

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ  

1 czerwca, w Dzień Dziecka, dzięki pomocy strażaków 
i ratowników OSP w Tworogu, uczniowie tworoskiej 
podstawówki uczyli się, jak ratować ludzkie życie. Zajęcia 
miały na celu kształtowanie wśród uczniów właściwych 
nawyków, zgodnych z wpajaną przez nas myślą 
przewodnią, że udzielenie pierwszej pomocy jest czymś 
naturalnym.  

Ćwiczenia ze strażakami były również okazją do 
zachęcenia dzieci do wstępowania w szeregi jednostki. 
Nasi strażacy pokazali, że można spędzać czas w sposób 
ciekawy i pożyteczny dla siebie i innych, za co bardzo im
dziękujemy. 

Hanna Pawełczyk
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DO NICH NALEŻY PRZYSZŁOŚĆ 

Liceum czy szkoła zawodowa? Kim chciałbym zostać 
w przyszłości, jaką drogę wybrać? – Kraj potrzebuje 
fachowców, zawodowców, dlatego zachęcam do 
przyjrzenia się ofercie szkół zawodowych – 
sugerowała Aleksandra Dyla, z-ca dyrektora oddziału 
Kuratorium Oświaty w Katowicach. Co na to młodzież? 
Tegoroczni absolwenci klas III gimnazjów  
z uderzającym spokojem i świadomością swoich 
talentów opowiedzieli o wyborach edukacyjnych. Ich 
plany okazały się nie tylko rozsądne, ale też 
świadczące o drzemiących w młodych ludziach 
pasjach. 

24 czerwca w sali posiedzeń Urzędu podczas corocznego 
spotkania z najzdolniejszymi absolwentami gimnazjów 
pojawiło się aż 32 młodych ludzi w większości z gminy 
Tworóg. Stanowią 40,28 % ogółu uczniów klas III. Dla 
porównania – w roku 2013/2014 wskaźnik ten wynosił 
26,60%, a w roku 2012/2013 – 20,09%. W tym roku nie 
dało się zauważyć na twarzach młodzieży niepokoju, 
niezdecydowania, braku pomysłu na przyszłość. Przy 
stołach zasiedli ludzie z konkretnym planem. Lekarze, 
farmaceuci, lingwiści, specjaliści w branży IT, hodowcy 
koni, wojskowi… Długo można wymieniać zawody jakie 
chcą wykonywać. Tych bowiem było niemal tyle, ilu 
uczniów. – Widzę, że wasze decyzje są przemyślane  
i dyktowane obserwacją rynku pracy oraz 
zainteresowaniami. Cieszę się, że młodzież dojrzale myśli 
– zauważyła Aleksandra Dyla. Dodajmy tylko, że 
najwyższe średnie w Gimnazjum w Brynku zdobyli: Filip 
Szeląg znany ze swoich sukcesów sportowych  
w łucznictwie, Sara Witek oraz Daniel Dressler – laureat 
m.in. konkursu „Kangur Matematyczny”.  

Najzdolniejszym absolwentom gratulowali Aleksandra Dyla 
z Kuratorium Oświaty, z-ca wójta Klaudiusz Wieder, 
przewodniczący Rady Gminy Łukasz Ziob, dyrektor ZOPO 
Joanna Azizi, dyrektor Gimnazjum w Brynku Bożena 
Cembrowska i nauczycielka Gimnazjum w Wielowsi, 
Joanna Pallach.   

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nazwisko i Imię Miejsce zamieszkania 
Szeląg Filip Tworóg 
Witek Sara Nowa Wieś 
Dressler Daniel Wojska 
Łyczko Emilia Tworóg 
Żyłka Monika Boruszowice 
Ziaja Wiktoria Tworóg 
Warzecha Natalia Tworóg 
Lachowicz Marta Połomia 
Kuta Paulina Boruszowice 
Makowski Paweł Boruszowice 
Mrozek Oliwia Tworóg 
Badura Marta Tworóg 
Kwiecień Karolina Tworóg 
Plewnia Sandra Brynek 
Adamczyk Michał Tworóg 
Chmiel Łukasz Tworóg 
Głuch Marta Tworóg 
Krywalska Anna Tarnowskie Góry 
Kulesza Dorota Tarnowskie Góry 
Siwy Agata Tarnowskie Góry 
Wojsyk Anna Nowa Wieś 
Nokielska Karolina Tworóg 
Tarnowski Mateusz Wojska 
Kubanek Tomasz Tarnowskie Góry 
Szczurek Szymon Wojska 
Kołodziej Kamila Hanusek 
Wojtasik Daniel Brynek 
Siwy Alicja Tarnowskie Góry 
Piejek Łukasz Połomia 
Piotr Gomola Świniowice 
Kinga Plasa Świniowice 
Mateusz Sikora Świniowice 

SPOTKANIE Z OJCEM JÓZEFEM 
MAZUREM 

Po trzech latach nieobecności do rodzinnego Tworoga 
przybył misjonarz – Ojciec Józef Mazur, który nigdy nie 
zapomina o zaprzyjaźnionej podstawówce. Do SP  
w Tworogu dotarł 24 czerwca w towarzystwie siostry 
Heleny ze zgromadzenia sióstr franciszkanek misjonarek, 
która w Ghanie prowadzi przedszkole i szkołę 
elementarną.  

W czasie spotkania goście poznali najmłodszych uczniów, 
usłyszeli wzruszającą wiązankę pieśni przygotowaną przez 
szkolny chór i otrzymali od dzieci kwiaty z własnych 
ogródków. Uczniowie szkoły przekazali także Ojcu 
Józefowi środki zebrane w czasie obchodów Dnia 
Świętego Marcina i Misyjnego Kolędowania z okazji Święta 
Trzech Króli, które przeznaczone będą na działalność 
edukacyjną afrykańskich dzieci. Siostrze Helenie został 
zaś ofiarowany miś, który jej podopiecznym będzie 
przypominał dzieci z Polski. Z kolei Ojciec Józef przekazał 
szkole kolejny wyjątkowy dar – ręcznie wykonaną 
afrykańską maskę, która będzie umieszczona w szkolnej 
gablocie obok otrzymanej kilka lat wcześniej laski 
afrykańskiego wodza – wykorzystywanej co roku podczas 
pasowania na ucznia. Zarówno uczniowie, jak nauczyciele 
mają nadzieję na szybkie ponowne spotkanie.  

Foto. W tym roku włodarze Gminy Tworóg gościli wyjątkowo liczne grono 
zdolnych gimnazjalistów. Tak silna grupa z pewnością będzie nas dobrze 

reprezentować. Gratulujemy wyników!    
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ROK PEŁEN SUKCESÓW 

25 czerwca w SP w Tworogu odbył się apel 
podsumowujący osiągnięcia uczniów w konkursach, 
turniejach i zawodach sportowych. W czasie spotkania 
wyróżniono ponad 70 uczniów, którzy z wielkimi sukcesami 
reprezentowali szkołę poza jej murami. W spotkaniu 
uczestniczył także przedstawiciel Banku Spółdzielczego, 
który wręczył dzieciom nagrody w konkursie „W SKO 
pieniądze zbieramy – w konkursie nagrodę dla szkoły 
wygrywamy”. 

Szkoła może się także pochwalić osiągnięciami 
sportowymi. –  W ostatnich dniach maja odbył się na 
stadionie Sparty Lubliniec finał rejonu tarnogórsko-
lublinieckiego w czwórboju l-a dziewcząt i chłopców. 
Obydwie nasze reprezentacje zdobyły III miejsce. Naszymi 
najlepszymi zawodnikami byli: Ewelina Binkowska i Dawid 
Nokielski. Kilka dni później, będąc gospodarzami Orlika, 
gościliśmy trzy drużyny piłkarek, organizując Półfinał 
Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Minipiłki Nożnej 
Dziewcząt. Po bardzo ambitnej walce zajęliśmy II miejsce, 
ustępując tylko zawodniczkom z Gliwic. Najlepszy strzelec 
turnieju – Sara Bieńko z naszej szkoły zdobyła 4 gole, 
otrzymując puchar. To był dobry rok, przyniósł wiele 
sukcesów i przysporzył nam dużo powodów do dumy  
z naszych młodych sportowców – relacjonuje Hanna 
Pawełczyk. 

 

W SŁUŻBIE TRADYCJI – 
KONFERENCJA NAUKOWA 

29 czerwca w Chorzowie miała miejsce Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa „Cultivating and forming regional 
traditions by the Visegrad Group teachers” („Kultywowanie 
i tworzenie tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów 
Grupy Wyszehradzkiej”). 

Prelekcjom przysłuchiwali się reprezentanci naszej gminy, 
wicewójt Klaudiusz Wieder, nauczyciele Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach Elwira Ecler i Dorota 
Bem oraz nauczycielka Gminnego Przedszkola w Tworogu 
Teresa Adamczyk, którzy w swojej pracy kładą nacisk na 
ochronę i promocję lokalnych tradycji.  

Konferencję zorganizował w ramach projektu 
wyszehradzkiego Uniwersytet Śląski w Katowicach, 
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki 
i Zakład Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii. Konferencja była 
zwieńczeniem działań badawczych prowadzonych 
w ramach projektu i stanowiła płaszczyznę wymiany 
doświadczeń i rezultatów badawczych. Stworzyła też 
szansę na dyskusję dotyczącą postaw nauczycieli 
w krajach partnerskich (w Czechach, w Słowacji, na 
Węgrzech i w Polsce) w zakresie tradycji regionalnych, jak 
i wspólnotowych. 
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Foto. Jedną z atrakcji tegorocznych Dni Tworoga było strzelanie z łuku 
pod okiem Mistrza Polski – Filipa Szeląga i jego ojca (zdj. powyżej). Filip 

jest podopiecznym Banku Spółdzielczego w Tworogu.   

 

Foto. Dzieci to bardzo wymagający „klienci”, dlatego stoisko sponsora – 
GAZ SYSTEMU, który przygotował gry i zabawy dla najmłodszych,  

było chętnie odwiedzane. Na dzieci czekały m.in. kolorowanki, skakanki, 
kręgle i hula hop.  

 

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

Foto. Podczas festynu w Boruszowicach nie brakowało atrakcji. Na 
zdjęciu warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Więcej str. 11. Poniżej 
pożegnanie starszaków z boruszowickiego przedszkola. Na ten temat 

przeczytacie na str. 12. 

DNI TWOROGA – FOTORELACJA  

Foto. – Ahoj szczury lądowe! – piraci z Karaibów, którzy odwiedzili 
Tworóg 5 lipca postanowili zabrać małych poszukiwaczy przygód na 

wesołą wyprawę po skarb. Jednak aby go odnaleźć, dzieci musiały się 
trochę napracować. Jednym z zadań było przeciąganie liny.  

 Foto. Jakie plany na przyszłość mają tegoroczni absolwenci gimnazjów?  
Czytaj na str. 14. 


