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HANUSEK 
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KOTY 
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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 

REJS DO ŚWIATA SZTUKI 

Od września wyruszamy w rejs! Zabieramy dzieci  
i młodzież w barwną podróż do świata sztuki. Zabieramy 
ze sobą twórczy zapał, nić fantazji, szczyptę wiary w siebie 
i łyk entuzjazmu.  

R            E            K            L            A            M            A 

Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia do Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu. Oprócz super zabawy 
i fachowej opieki zapoznajemy się z warsztatem artysty –
materiały, narzędzia, różnorodne i oryginalne techniki 
plastyczne są z nami za pan brat. 

Zajęcia odbywać się będą w każdy 
WTOREK i CZWARTEK 

w godzinach od 17:00 do 19:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE 

Miło nam poinformować, że dotychczasowe, wybrane 
prace uczestników warsztatów można podziwiać na 
wystawie w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. 
Henryka Jordana w Tarnowskich Górach. W wyróżnionej 
grupie znaleźli się: Krystyna Nowicka, Zuzanna Kandzia, 
Joanna John, Aneta Kościelny, Magdalena Tolak, 
Aleksandra Zuber, Wiktoria Zuber, Katarzyna Rurańska, 
Alicja Warzecha, Michał Ziaja, Julia Świerzy, Julia Czaja. 
Artyści-amatorzy pracowali pod okiem animatorki – Jolanty 
Warzechy.  

29 października o godz. 18 odbędzie się finisaż 
wystawy, na który już dziś serdecznie zapraszamy. 
Plakat na str. 16. 
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TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.4 
– Sołeckie wydatki 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 
– Dzieci dużo, miejsca mało 
– Drogi powiatowe do remontu 
– Punkt dla osób niepełnosprawnych  
POD LUPĄ ……………………………………………...str.6 
– „Zacisze” dla każdego 
– Tworożanie i francuskie wojaże 
– Nowa Wieś – sierpniowa zabawa 
– II Festiwal Tańca i Teatru 
HOBBYSTA …………………………………………….str.8 
– Mikołeska się bawi 
– Święto Chleba w Świniowicach 
– Mają „Iskrę”! 
– Festyn rodzinny w Boruszowicach 
– Kółko Taneczne działające przy GOK – nowa odsłona 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.10 
– Mali turyści na tropie przygody 
– Czesław śpiewa i nie tylko… 
– 60-lecie LKS Orzeł Koty 
– Dożynki 2015 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Z Leśną Krainą po fundusze unijne 
– Kolejna „schetynówka” 
– Paintball 
– Akcja-segregacja 
– Co z tym dymem? 
– Stypendium Wójta Gminy 
– Złote i Diamentowe Gody 
– Połomska remiza 
– Pielgrzymi w Tworogu 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W trakcie wakacyjnych miesięcy przekonaliśmy się, że 
potraficie i lubicie się bawić. Nasz obiektyw towarzyszył 
Wam podczas wielu letnich festynów. Żeby przedłużyć 
beztroski czas wakacji, zajrzyjcie do relacji i zdjęć z letnich 
imprez oraz koncertów. 

Piszemy także o funduszu sołeckim. Na co powinno się go 
przeznaczyć, a jakie wydatki są dyskusyjne? Więcej o tym 
w dziale „Sesja”. Z kolei w „Na bieżąco” przedstawiamy 
wam Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna 
Kraina Górnego Śląska”. Organizacja zajmuje się obecnie 
opracowywaniem Lokalnej Strategii Działania, która jest 
niezbędna, by móc sięgać po środki unijne. Więcej na ten 
temat przeczytacie na str. 12.  

Nasza gmina to atrakcyjne inwestycyjnie miejsce. 
Niedawno w Nowej Wsi Tworoskiej otwarto nowoczesny 
Dom Seniora „Zacisze”. O planach i ofercie placówki 
piszemy na str. 6.  

 

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 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 

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 
SOŁECKIE WYDATKI  

Fundusz sołecki funkcjonuje od 2009 r. Mimo to nadal 
nie wszyscy wiedzą na co można go przeznaczyć, a 
jakie wydatki mogą być dyskusyjne. Wszelkie 
wątpliwości w tym temacie starano się rozwiać  
18 sierpnia podczas spotkania organizacyjno-
informacyjnego w Urzędzie Gminy w Tworogu. 

Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, 
zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących 
poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego 
funkcjonowania jest Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r.  
o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301). Aby 
sołectwo otrzymało pieniądze, rada gminy musi podjąć 
uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. O tym na 
co zostaną przeznaczone środki decydują mieszkańcy 
głosując podczas zebrania wiejskiego. Gmina Tworóg na 
ten cel co roku przeznacza łącznie ponad 200 tys. zł. 
Sołectwa nie mogą dowolnie dysponować funduszem. 
Planując wydatki muszą stosować się do pewnych 
wytycznych. Jakich? W opinii prawnej do wójta gminy 
Tworóg czytamy: –  Przedsięwzięcia z funduszu muszą 
być realizowane na terenie sołectwa, w  którym 
mieszkańcy  podejmują decyzję o jego wydatkowaniu (…) 
Na co środki mogą być przeznaczone określa art. 2 pkt  
6 w/w ustawy o funduszu sołeckim. Zgodnie z tym 
przepisem zgromadzone środki mogą być przeznaczone 
na realizację tylko tych przedsięwzięć, które są 
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków 
życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Ponadto zgodnie z art. 2 pkt 7 ustawy pieniądze  
z funduszu można przeznaczyć na sfinansowanie 
usunięcia skutków klęski żywiołowej.  

Wysokość środków przypadających na dane sołectwo 
oblicza się według wzoru zawartego w Ustawie o funduszu 
sołeckim. W 2016 r. na ten cel gmina Tworóg przeznaczy 
236.737,33 tys. zł. To zrozumiałe, że taką sumę należy 
wydać z głową. W poszczególnych sołectwach naszej 
gminy kwoty wahają się od ok. 8 tys. do niespełna 30 tys. 
zł. Najtrudniejszą sytuację ma Tworóg, w którym mieszka 
najwięcej,  bo ponad 2,5 tys. mieszkańców. Kwota 
funduszu w tym sołectwie wynosi 28.898,60 zł – tyle samo 
mają do dyspozycji Boruszowice, w których mieszka  
o połowę mniej osób. Skąd te rozbieżności? Obliczając 
wysokość środków przypadających na sołectwo bierze się 
pod uwagę m.in. liczbę mieszkańców i tzw. kwotę bazową. 
Fundusz nie może jednak wynosić więcej niż 
dziesięciokrotność kwoty bazowej, a to w praktyce 
oznacza dysproporcje. Można więc powiedzieć, że  
w Tworogu kwota funduszu w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca jest najniższa. Rada Gminy zgodnie z ustawą 
może zwiększyć środki funduszu, jednak do 30 czerwca 
roku poprzedzającego rok budżetowy. W drodze uchwały 
musi ustalić zasady zwiększenia środków dla 
poszczególnych sołectw. Co w praktyce można finansować 
z funduszu, a co może budzić wątpliwości? Uzasadnionym 
wydatkiem może być organizacja imprezy okolicznościowej 
(kulturalnej lub sportowej) jeżeli ma charakter otwarty  
 

i służy wszystkim mieszkańcom, podobnie budowa placu 
zabaw, czy tworzenie planu odnowy wsi. Natomiast 
organizacja wyjazdów i wycieczek dla zamkniętej grupy 
obywateli i finansowanie w ramach tych wyjazdów 
wyżywienia, czy biletów wstępu jest dyskusyjne, na co 
wskazują opinie prawne i orzeczenia Regionalnych Izb 
Obrachunkowych. Nie jest to bowiem zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zasada jest prosta –
wydatki muszą być zgodne z wytycznymi ustawy i służyć 
wszystkim mieszkańcom. Na sierpniowym spotkaniu wójt 
Eugeniusz Gwóźdź uczulał sołtysów na te kwestie 
i apelował o przemyślane i rozsądne wydawanie funduszu 
zgodnie ze wskazaną ustawą. Podczas planowania 
funduszy, sołtysi i rady sołeckie muszą pamiętać, że są to 
pieniądze publiczne przeznaczone na zadania własne 
gminy. W razie wątpliwości, mogą korzystać z rad 
urzędników. Na spotkaniu ustalono także terminy zebrań 
wiejskich w sprawie funduszy sołeckich (poniżej terminy). 
Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi 
zostać dostarczona wójtowi do 30 września tego roku.  

Fundusz sołecki to jedyne rozwiązanie w Polsce, 
w ramach którego o części budżetu gminy decydują 
bezpośrednio mieszkańcy. To oni podczas zebrania 
wiejskiego dyskutują o potrzebach sołectwa 
i w głosowaniu wyłaniają zadania, na które zostanie 
przeznaczony fundusz. Dlatego gorąco zachęcamy do 
aktywnego uczestnictwa w zebraniach wiejskich.
Zebrania odbędą się o godz. 18 w następujących 
terminach: 

Mikołeska – odbyło się 14.08 
Nowa Wieś Tworoska – 16.09 
Połomia – 17.09  
Boruszowice – 18.09  
Wojska – 22.09 
Tworóg – 25.09  
Świniowice – 28.09  
Brynek – 29.09 
Koty – 15.09 
 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY  
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 31 sierpnia 2015 r.: 

– Podjęto uchwałę (nr X/80/2015) w sprawie diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym i sołtysom; 
– Podjęto uchwałę (nr X/81/2015) w sprawie inkasa 
podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 
– Podjęto uchwałę (nr X/82/2015 w sprawie zmiany 
uchwały nr XLVII/446/2014 w sprawie opłaty targowej; 
– Podjęto uchwałę (nr X/83/2015) w sprawie zmiany 
uchwały nr XLVII/447/2014 w sprawie opłaty od posiadania 
psów; 
 – Podjęto uchwałę (nr X/93/2015) w sprawie przyjęcia 
apelu do posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej 
o odrzucenie proponowanych zmian do ustawy Prawo 
Wodne. 
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TWG KURIER – SESJA 

DROGI POWIATOWE DO 
REMONTU 

Na sierpniowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę 
(nr X/92/2015) w sprawie niezadowolenia Rady Gminy 
Tworóg ze stanu technicznego dróg podlegających
Zarządowi Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach 

Natychmiastowego remontu wymagają: ul. Kaletańska –
sołectwo Mikołeska i Boruszowice, ul. Kolonia Ameryka –
sołectwo Wojska, ul. Wiejska i ul. Strażacka – sołectwo 
Świniowice, ul. Armii Krajowej i ul. Traugutta – sołectwo 
Boruszowice, ul. Wiejska – sołectwo Nowa Wieś 
Tworoska, ul. Tarnogórska i ul. Potępska – sołectwo Koty, 
ul. Kotowska – Tworóg.  

Warunki na tych drogach są karygodne, a na czele 
niechlubnej listy znajduje się słynna droga do Mikołeski. 
W uzasadnieniu uchwały czytamy: – Ze względu na dość 
duże uszkodzenia nawierzchni stosowane doraźne 
naprawy, mające na celu utrzymanie w stanie 
przejezdności dany odcinek drogi są nieskuteczne. 
W związku z powyższym Rada Gminy Tworóg, 
zaniepokojona brakiem w ostatnich latach jakichkolwiek 
działań zmierzających do wymiany nawierzchni wzywa 
Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach do 
podjęcia działań mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa wszystkich użytkowników. 

PUNKT DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

W Urzędzie Gminy uruchomiono punkt dla osób 
niepełnosprawnych, które mają problem z dostaniem się 
na pierwsze piętro budynku. Pomimo likwidacji progu przy 
drzwiach wejściowych, strome i wysokie schody nadal 
stanowią ogromną barierę dla wielu niemożliwą do 
pokonania. – Zauważyliśmy to i postanowiliśmy pomóc 
tym osobom poprzez otwarcie punktu, w którym mogą 
załatwić wszelkie formalności – wyjaśnia wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. 

Punkt dla osób starszych lub niepełnosprawnych znajduje 
się w pokoju nr 9 na parterze(GOPS). Pracownicy 
w imieniu zainteresowanego podejdą na piętro 
i przyprowadzą właściwego urzędnika, którzy zajmie się 
obsługą.  Zachęcamy do korzystania.  

 

DZIECI DUŻO, MIEJSCA MAŁO 

24 sierpnia z inicjatywy wicewójta Klaudiusza Wiedera 
odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej  
i Komisji ds. Społecznych, podczas którego radni 
odwiedzili gminne szkoły. Dyrektorzy placówek 
przekazali im informacje o stanie przygotowań 
placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 

Najwięcej emocji wzbudziła Szkoła Podstawowa  
w Tworogu, która boryka się m.in. z problemem braku 
miejsc w świetlicy. Od września do szkoły uczęszcza ok. 
230 dzieci, z czego 130 jest zapisanych do świetlicy. – To 
zdecydowanie za dużo – mówi dyrektor szkoły, Małgorzata 
Ziaja. Zgodnie z prognozami szkoła przygotowywała się do 
otwarcia trzech oddziałów, dlatego początkowo 
przymierzano się do zaadaptowania strychu na sekretariat 
i pokój dyrektora, a dotychczasową siedzibę dyrekcji 
zamierzano przekształcić w klasę dla pierwszaków. 
Tymczasem okazało się, że 20 dzieci 6-letnich otrzymało 
odroczenie obowiązku szkolnego z uwagi na opinię 
poradni psychologicznej. Dzieci jest więc mniej niż 
zakładano. Nie rozwiązuje to absolutnie problemu szkoły. 
Miejsca nadal jest za mało. Nowa sytuacja jednak 
pozwoliła skupić uwagę na innym, równie ważnym 
problemie – małej świetlicy. W tym niewielkim 
pomieszczeniu dzieci spędzają czas przed lub po lekcjach, 
tutaj jedzą obiady i odrabiają lekcje. Na dłuższą metę takie 
warunki są nie do przyjęcia.  
 

Dyrektorka szkoły zasugerowała, że należy rozważyć 
przeniesienie biblioteki, która sąsiaduje ze świetlicą, do 
nowego pomieszczenia na strychu, w ten sposób będzie 
można wykorzystać wolne pomieszczenie na salę 
świetlicową. – Uważam, że adaptacja strychu jest 
koniecznością – mówi z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. 
Wygląda na to, że jeszcze w tym roku szkolnym biblioteka 
zostanie przeniesiona na obecny strych. Póki co szkoła 
czeka na ekspertyzę strażacką, która określi wymagania,  
a co za tym idzie koszty inwestycji.  
 
 

Foto. Niewielka świetlica w Szkole Podstawowej w Tworogu nie jest w 
stanie pomieścić rosnącej ilości dzieci. Jak rozwiązać ten problem? 

Między innymi na ten temat dyskutowano podczas komisji objazdowej. 
Radni nie ukrywali zaniepokojenia.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
„ZACISZE” DLA KAŻDEGO 

Od lipca tego roku w Nowej Wsi Tworoskiej 
funkcjonuje Dom Seniora „Zacisze”. Miejsce 
wyjątkowe, otwarte na seniorów i ich potrzeby. Jak 
zapowiadają właściciele, placówka będzie służyć nie 
tylko pensjonariuszom, ale też osobom starszym  
z terenu gminy Tworóg. Pomysłów na wykorzystanie 
nowoczesnej infrastruktury „Zacisza” jest wiele. 
Pozostaje wprowadzić je w życie, a naszych seniorów 
już dziś zaprosić do współpracy i korzystania.  

Od pomysłu do realizacji  

Kiedy właściciele placówki zbudowali dom w Nowej Wsi 
Tworoskiej, zakładali, że będą tu przyjeżdżać na urlop.  
I tak robili przez 15 lat, w trakcie których zdążyli się mocno 
przywiązać do zielonej i cichej miejscowości. Stopniowo 
zaczęła dojrzewać w nich myśl o budowie Domu Seniora, 
który z założenia miał się stać rodzinną firmą świadczącą 
usługi opiekuńcze. Placówka jest już gotowa do przyjęcia 
na pobyt długo i krótkoterminowy 61 pensjonariuszy. 
Przygotowano dla nich komfortowo wyposażone pokoje 
jedno i dwuosobowe, z których każdy posiada TV, telefon, 
dostęp do Internetu oraz łazienkę przystosowaną do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Część pokoi posiada 
także wyjście na ogród lub balkon. „Zacisze” oferuje także 
całodobową opiekę wykwalifikowanych opiekunów  
i pielęgniarek, profesjonalną rehabilitację oraz wizyty 
lekarskie świadczone w ramach NFZ. Budynek, co warto 
zaznaczyć, jest wyposażony w windę. Znajduje się tu także 
pralnia, nowoczesna kuchnia, obszerna jadalnia  
z tarasem wychodzącym na powstający ogród i wybieg dla 
koni, biblioteczka, świetlica, kawiarnia oraz kaplica,  
w której będą się odbywać nabożeństwa.  

Tylko dla bogatych? To bzdura!  

Pozostaje obalić mit mówiący, że „Zacisze” jest tylko dla 
właścicieli „grubych” portfeli. – Mimo, że jest to placówka 
prywatna, chcemy ją wykorzystać na potrzeby naszych 
seniorów z gminy. Bezpłatnie! – zapowiadają inwestorzy. 
Trwają rozmowy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Tworogu na temat możliwości 
dofinansowania zajęć otwartych dla seniorów i pozyskania 
środków zewnętrznych na ciekawe projekty adresowane 
do osób starszych chcących w aktywny sposób spędzać 
czas. Inicjatywę popierają władze samorządowe. 
Zamiarem właścicieli jest bowiem stworzenie miejsca, 
które tętni życiem i spełnia oczekiwania seniorów, którzy 
wkroczyli w złotą jesień życia. W budynku są świetlice, 
biblioteczka, obszerna posesja – mówiąc krótko, istnieje 
nowoczesna infrastruktura, którą trzeba wykorzystać. 

Współpraca 

Dom Seniora planuje współpracować z gminnymi 
instytucjami, by maksymalnie wykorzystać możliwości 
i potencjał budynku. GOK i Gminna Biblioteka Publiczna 
już zadeklarowały gotowość do pomocy, podobnie GOPS. 
– Liczymy także na młodych ludzi otwartych na wolontariat. 
Mile widziani są także opiekunowie osób starszych, 
emerytowane pielęgniarki i fizykoterapeuci. Zależy nam na 
pracownikach z terenu gminy – mówią właściciele. Osoby 
zainteresowane proszone są o kontakt.     

Dom Seniora Zacisze 
email: biuro@domseniora-zacisze.pl 

www.domseniora-zacisze.eu 
 

Foto. Nowoczesny Dom Seniora powstał przy wsparciu środku unijnych z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pierwsi pensjonariusze  

już się wprowadzili. Na zdjęciu obszerna jadalnia. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

Tamtejsze fortyfikacje znajdują się na liście światowego 
dziedzictwa UNESCO. Stamtąd turyści udali się do 
Avignon, gdzie zwiedzili m.in. słynny Most na Rodanie, 
dawny pałac papieski i Stare Miasto. 2 lipca miał miejsce 
przejazd do La Salette – sanktuarium związanego
z objawieniem Matki Bożej. Miała się ukazać 19 września 
1846 roku dwojgu biednym dzieciom: 15-letniej Melanii 
Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud. Malownicze 
i ciche, otoczone Alpami La Salette okazało się idealnym 
miejscem do kontemplacji i modlitwy. – W górach 
poczuliśmy też nieco chłodniejsze powietrze. Chwilowa 
przerwa od upałów skończyła się jednak, gdy tylko 
zaczęliśmy się zbliżać do Prowansji i Lazurowego 
Wybrzeża. Zmienił się krajobraz i klimat. Zewsząd słychać 
było głośne cykady – mówi mieszkaniec Tworoga. 
W Grasse wycieczka zwiedziła Perfumerię Fragonard, 
w Cannes był czas na spacer Bulwarem Gwiazd po 
czerwonym dywanie, a w Nicei okazja do kąpieli w Morzu 
Śródziemnym. – Największa frajda! – przyznaje 
Tworożanin. Pielgrzymi dotarli także do Monaco – Monte 
Carlo, które zrobiło na nich spore wrażenie. – Pierwszy 
raz widziałem windy uliczne dla pieszych. Ze względu na 
liczne zakręty i górskie serpentyny wybudowano przy 
drogach windy, którymi pieszy może się dostać na kolejne 
„piętro” drogi – relacjonuje turysta. Ostatnią noc pielgrzymi 
spędzili we Włoszech, skąd udali się w drogę powrotną 
przez Austrię i Czechy. O codzienną wspólną modlitwę 
i msze święte zadbał ks. Stanisław Kołodziej – proboszcz 
parafii św. Anny i św. Joachima w Gogolinie-Karłubcu, 
który zajął miejsce zmarłego ks. Józefa Skowronka. 
W ubiegłych latach pielgrzymi zwiedzili Anglię, Węgry, 
Litwę, Bawarię, Chorwację i Italię, Norwegię, Irlandię i 
Rosję.  Wszystkie pielgrzymko-wycieczki organizowane 
były przez biuro podróży „JAWA TOUR” z Gogolina.. 

NOWA WIEŚ –  
SIERPNIOWA ZABAWA 

W dniach 21-22 sierpnia w Nowej Wsi Tworoskiej odbył 
się  festyn rodzinny, na który zapraszali sołtys, rada 
sołecka, państwo Nawara i Werner Nawrocki. W bogatym 
programie zabawy znalazły się m.in. przejazdy bryczką, 
pokaz sekcji karate z Tworoga, zawody konne 
i strzeleckie, zwiedzanie helikoptera z Nadleśnictwa 
Brynek, występ Jacka Kieroka i – bardzo ciekawie 
brzmiące – międzysołeckie zawody w dojeniu sztucznej 
krowy na czas. Wieczorami odbyły się zabawy taneczne. 
Na najmłodszych czekały gry i zabawy z nagrodami, 
bungee, dmuchane zamki i słodka wata cukrowa.  

II FESTIWAL TAŃCA I TEATRU 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
pozyskało 800 zł ze środków służących realizacji zadań 
publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 
w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego. Pieniądze zostaną 
wykorzystane na organizację II Festiwalu Tańca i Teatru. 
Pierwsza edycja imprezy odbyła się pod koniec 
października minionego roku w Szkole Podstawowej 
w Tworogu. Tym razem artystycznym gospodarzem 
Festiwalu będzie Gminny Ośrodek Kultury.  
 

TWOROŻANIE  
I FRANCUSKIE WOJAŻE  

Urodził się w Wielowsi, ale młodość spędził  
w Tworogu, gdzie znajduje się jego rodzinny dom. Po 
maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowskich 
Górach wstąpił do Seminarium Duchownego w Nysie. 
Ostatnie 24 lata życia spędził w Gogolinie-Karłubcu, 
gdzie pełnił rolę proboszcza miejscowej parafii. Zmarł 
nagle 29 marca 2013 r. Ksiądz dziekan Józef 
Skowronek został zapamiętany jako inicjator 
wycieczek-pielgrzymek do najpiękniejszych zakątków 
Europy. Przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącą 
popularnością, a w pielgrzymkach co roku bierze 
udział grupa mieszkańców naszej gminy.  

W jubileuszowej, dziesiątej pielgrzymce wzięło udział 68 
osób (w tym 11 z  Tworoga). Celem wyprawy jaka odbyła 
się w terminie od 26 czerwca do 5 lipca stała się 
malownicza Francja. Pierwszym przystankiem był słynny 
Paryż. Pielgrzymi przez trzy dni zwiedzali najważniejsze 
miejsca francuskiej stolicy. – Kiedy wjechaliśmy na wieżę 
Eiffla, towarzyszyła nam wprost idealna pogoda. Widoki 
zapierały dech w piersiach, a panorama podobno sięgała 
60 km – wspomina jeden z pielgrzymów z Tworoga (dane 
do wiad. red.). Czwartego dnia wycieczka dotarła do 
historycznej krainy Francji – Doliny Loary, na obszarze 
której znajduje się ponad 300 średniowiecznych  
i renesansowych zamków oraz pałaców doby oświecenia. 
– Cały czas termometry pokazywały 40 stopni. Jednak 
mimo nieznośnych upałów wrażenia z wycieczki są 
niezapomniane – mówi jeden z pielgrzymów. Kolejnym 
przystankiem było Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. 
Uczestnicy wycieczki poznali historię osiemnastu objawień, 
jakich doświadczyła w 1858 r. 14-letnia Bernadette 
Soubirous. Widzenia Pięknej Pani w białej szacie miały 
miejsce w grocie Masabielle, niedaleko Lourdes. Tam też 
znajduje się cudowne źródło znane z licznych uzdrowień. 
Dwudniową wizytę w tym niezwykłym miejscu nasi 
pielgrzymi  z pewnością zapamiętają na długo. Szóstego 
dnia wycieczki autokar dotarł do Carcassonne – miasta 
znanego z zabytkowej architektury stanowiącej największy 
w Europie średniowieczny kompleks urbanistyczny. 

 

Foto. Na zdjęciu Avignon – od 1309 r. siedziba papieży 
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KURIER HOBBYSTA 
MIKOŁESKA SIĘ BAWI 

18 lipca w Mikołesce odbył się Piknik Rodzinny 
zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecką przy 
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu.  

– Czas umilała m.in. orkiestra dęta OSP Tworóg pod 
batutą Józefa Mańki. Były pokazy strażackie przygotowane 
przez Ochotniczą Straż Pożarną z Boruszowic. 
Odważniejsi wznieśli się w koszu wysoko nad ziemią.  
Z nieba sypały się cukierki, które dzieci skrzętnie zbierały. 
Dużo emocji wywołały rozgrywki o puchar przechodni 
sołtysa Mikołeski w piłce siatkowej – relacjonuje Zofia 
Wąs, przewodnicząca Rady Sołeckiej w Mikołesce.  
W programie znalazły się także gry i zabawy dla dzieci 
oraz występ kabaretu Akademii Seniorów działającej przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. – Na tę okoliczność 
przewodząca kabaretowi Barbara Izworska napisała wiersz 
„Z sąsiadami”. Występ okazał się nie lada sensacją – mówi 
przewodnicząca.  Właścicielka piekarni osobiście czuwała nad całym 

procesem. Zapach unosił się po całej okolicy. Gdy pani 
Małgosia przyjechała z gotowym ciastem w słomiankach, 
pod piekarniokiem czekała już na nią grupka osób z listą 
pytań: A czy taki chleb długo jest świeży? Co jest 
w składzie? Jak długo musi się piec? A ona odpowiadała 
cierpliwie na każde pytanie. Po wyjęciu żaru 
i wyczyszczeniu pieca, bochenki przełożone ze słomianek 
na liście kapusty, trafiły do piekarnioka. 

Tymczasem na placu za budynkiem OSP trwał festyn. 
Sołtys, Rada Sołecka, OSP, KGW Świniowice i GOK 
Tworóg przygotowały dla mieszkańców wiele atrakcji m.in. 
gry i zabawy dla dzieci, biesiadę z Andrzejem Misiem i 
zabawę taneczną z zespołem „Optium”. Patron wspólnego 
wypieku chleba – świniowicka piekarnia – przygotował 
stoisko z pysznym ciastem i świeżym chlebem.  

MAJĄ „ISKRĘ”! 

65 lat temu w Połomii powstał Ludowy Zespół 
Sportowy „Iskra”. W 1950 r. założyli go Ryszard 
Skopek, Nikodem Kaszuba, Gerard Kaszuba, Eryk 
Przewieślik, Kazimierz Wilk oraz pierwszy prezes klubu 
Odo Hajn. Klub szczęśliwie przetrwał do dzisiejszego 
dnia, dlatego 1 sierpnia hucznie obchodzono jego 
jubileusz. Z tej okazji zorganizowano festyn rodzinny. 
Fotorelację z imprezy znajdziecie na 
www.twg-kurier.pl. 

Rada Sołecka zadbała także o poczęstunek. Było coś dla 
amatorów słodkości w postaci ciasta i kawy oraz kiełbaski 
z rożna i tradycyjna „sznita z tustym”. Zabawa zakończyła 
się wieczorem, gdy z nieba spadł deszcz. – Część 
uczestników udała się do domu, a pozostali schowali się 
pod wiatą, która spisała się na medal – wspomina Zofia 
Wąs.  

ŚWIĘTO CHLEBA  
W ŚWINIOWICACH  

1 sierpnia po raz drugi Świniowice obchodziły Święto 
Pieczenia Chleba. Wypieki jak zawsze powstawały pod 
okiem profesjonalistów z Piekarni-Cukierni Małgorzaty 
Szyguły w Świniowicach.   

Foto. „Dzisiaj w Mikołesce dużo ambarasu, bo przyjechali sąsiedzi zza 
lasu (…) Niech w naszej gminie taka panuje zasada, że każdy sąsiad 

zawsze szanuje sąsiada. I ponieważ nigdy nie chcemy być sami, dzisiaj 
się bawimy z naszymi sąsiadami – z okazji wizyty w Mikołesce,  

Barbara Izworska z Akademii Seniorów napisała wiersz,  
który nagrodzono brawami. 
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Dziś na czele klubu stoją: prezes – Piotr Jonecko, 
wiceprezes – Edward Kaszuba, sekretarz –  Adrian 
Kaszuba oraz członkowie zarządu – Robert Pawłowski  
i Marcin Zyta. W klubie jest zrzeszonych 24 zawodników w 
wieku od 16 do 40 lat, których trenują Adrian Kaszuba oraz 
Sebastian Bujara. – Połomia jest najmniejszą 
miejscowością w podokręgu Bytom, która posiada własną 
drużynę. To wyróżnia „Iskrę”, – mówi z dumą Adrian 
Kaszuba.  – Jednak nie byłoby nas, gdyby nie nasi 
sąsiedzi – mieszkańcy Wojski. Zawsze razem tworzyliśmy 
drużynę – dodaje. Przez te wszystkie lata „Iskra” 
przeżywała wzloty i upadki, walczyła z brakiem pieniędzy  
i profesjonalnej infrastruktury sportowej, ale przetrwała i to 
dla drużyny jest najważniejsze. – My naprawdę dobrze się 
bawimy spotykając się na treningach i weekendowych 
meczach. I o to chodzi. Wygrana nie jest tu najważniejsza 
– przekonuje Adrian Kaszuba. 

Przełomowym momentem w życiu Klubu było 
wybudowanie boiska i szatni oraz zdobycie II miejsca  
w ogólnopolskim konkursie „Boisko w każdej wsi”. To był 
1964 r. Sportowcy cieszą się, że w ostatnich latach dzięki 
dotacjom z Urzędu Gminy i pracy społecznej członków 
klubu udało się wyremontować budynek szatni. Nie 
ukrywają, że bez wsparcia gminy, powiatu i tworoskiego 
banku trudno byłoby im reprezentować wieś na 
rozgrywkach sportowych. Dlatego podczas festynu nie 
zabrakło podziękowań i symbolicznych pucharów dla 
wszystkich, którzy wspierali i sponsorowali Klub. 
Odznaczenia powędrowały także do działaczy „Iskry” 
(więcej na ten temat na oficjalnej stronie klubu 
www.iskrapolomia.futbolowo.pl).  

Podczas jubileuszowej zabawy nie zabrakło licznych 
atrakcji dla całych rodzin. Najmłodsi bawili się na 
„dmuchańcach” i trampolinie, pałaszowali watę cukrową  
i brali udział w zawodach sportowych. Tymczasem na 
scenie zgodnie z programem, wystąpił kabaret „Śląskie 
Trio”, zespół „Wesoła Biesiada” oraz zespół „Przerwa na 
Kawę”, który poprowadził zabawę taneczną. Organizatorzy 
zadbali także o dodatkowe atrakcje. Strażacy z OSP  
w Połomii i Wojsce przygotowali widowiskowe pokazy,  
a członkowie Aeroklubu z Gliwic imponujące pokazy 
skoków spadochronowych.  

 

 „Iskra” z pewnością nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa. Obecnie drużyna występuje w klasie B Podokręgu 
Bytom. Trenerzy z nadzieją przyglądają się młodzieży 
i liczą na nowych członków. W przyszłym roku chcą 
stworzyć drużynę trampkarzy. A czego sobie życzą 
z okazji jubileuszu? – Dotrwania do 130 rocznicy – mówi 
śmiejąc się Adrian Kaszuba.  

Festyn zorganizowali LZS „Iskra”, sołtys i Rada Sołecka 
w Połomii, OSP Połomia oraz GOK w Tworogu.  

FESTYN RODZINNY  
W BORUSZOWICACH 

5 września w Boruszowicach odbył się festyn rodzinny 
zorganizowany przez sołtysa i Radę Sołecka, GOK, Urząd 
Gminy, miejscowe KGW, OSP i LKS „Olimpia”. 

Po koncercie orkiestry dętej z Boruszowic był czas na 
strażackie pokazy, gry  sprawnościowe dla dorosłych (zdj. 
poniżej) i pokaz tresury psów policyjnych. Na scenie 
natomiast wystąpił kabaret „Bez chłopa” z Tąpkowic oraz 
zespół „Duo Klang”, który poprowadził zabawę taneczną. 
Nie zabrakło licznych atrakcji dla najmłodszych.  

KÓŁKO TANECZNE 
DZIAŁAJĄCE PRZY GOK 

– NOWA ODSŁONA 

• W środę 16 września o godz. 17  
spotkanie organizacyjne dla rodziców  
w sprawie kółka tanecznego.  

Przedstawimy wam nową instruktorkę,  
opowiemy o planach i atrakcyjnej ofercie.  
Ten rok zapowiada się bardzo interesująco.  
Przyjdźcie i zapiszcie się. Czekamy na was! 

• Po spotkaniu organizacyjnym (godz. 18) 
zapisy dla dorosłych.  
W ofercie:  

� Kursy dla nowożeńców – pierwszy taniec, 
� taniec towarzyski,  
� pilates (elementy jogi, baletu, stretchingu),  
� zajęcia ruchowe (elementy zumby, izolacja 

ciała) 
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KURIER KULTURALNIE 
MALI TURYŚCI NA TROPIE 
PRZYGODY 

Pierwsze dwa tygodnie wakacji to w Gminnym 
Ośrodku Kultury czas w stu procentach poświęcany 
dzieciom. GOK od wielu lat na początku lipca 
organizuje półkolonie znane pod nazwą „Akcja lato”. 
Nie inaczej było w tym roku. Z oferty skorzystało  
47 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Pracownicy GOK 
przygotowali dla nich szereg atrakcyjnych wycieczek.  

Kilka słonecznych dni dzieci spędziły w Ośrodku 
Rekreacyjnym „Brzeźnica” w Brynku, gdzie korzystały  
z basenów, placu zabaw, boisk oraz niewielkiej plaży.  
Natomiast amatorzy słodkości mogli zaspokoić 
zapotrzebowanie na cukier w „Hokus Pokuss”, czyli 
Manufakturze Słodyczy w Żarkach. Zobaczyli tam z bliska 
proces produkcji cukierniczych rarytasów, a nawet 
przygotowali sobie według własnego pomysłu pizzę. Grupa 
udała się także do Pokazowej Zagrody Żubrów  
w Pszczynie,  gdzie wzięła udział  w Lekcji Przyrodniczej.  

 

CZESŁAW ŚPIEWA I NIE TYLKO… 

Szczery do bólu, zabawny, nietuzinkowy, otwarty na 
publiczność. Po prostu prawdziwy i za to go 
uwielbiamy – Czesław Mozil. Artysta odwiedził Połomię 
28 sierpnia na zaproszenie Grupy Kobiet Aktywnych 
„Połomki”. Wizyta w niewielkiej wsi idealnie wpisuje 
się w artystyczną drogę Mozila, który w ten sposób 
dociera do słuchaczy z każdego zakątka Polski. Jego 
Solo Act i kameralny nastrój okazały się receptą na 
niezapomniany wieczór.  

Czesław śpiewał, ale nie tylko… Jego żartobliwe, pełne 
dystansu do samego siebie wtrącenia, błyskotliwe 
komentarze i wątki biograficzne, którymi przeplatał występ, 
zbudowały coś na kształt stand up’u. Jednak w pozornie 
komicznych tekstach był wyraźny przekaz i nie był wcale 
zabawny… Emigracja – temat trudny i bardzo aktualny. 
Artysta podjął go, bo życie poza granicami kraju wiele go 
nauczyło, pozwoliło też na obserwacje, które niestety 
prowadzą do smutnych wniosków. Nie brakowało więc 
gorzkich refleksji i trudnej do przełknięcia prawdy, 
a jednak… Forma przekazu jaką wybrał artysta, pełna 
autoironii, ułatwiła niejednemu zmierzenie się 
z rzeczywistością, której jesteśmy częścią.      

Dzieci zwiedziły zagrodę, obserwowały zachowanie 
zwierząt oraz zobaczyły wystawę i film poświęcony historii 
pszczyńskich żubrów. Ciekawą wyprawą okazała się także 
wizyta w kopalni Guido w Zabrzu. Górnicza przygoda  
z pewnością na długo zapadnie w pamięci. Jedną z atrakcji 
była także wycieczka do Parku Ruchomych Dinozaurów  
i Ogromnych Owadów w Ustroniu, wizyta w chorzowskim 
planetarium i zabawa w Parku Linowym „Alele”  
w Wilkowicach.  

Tematyka monologu artysty korespondowała z płytą 
„Księga Emigrantów. Tom 1”. Płyta to nic innego jak 
„biblia” człowieka-tułacza, skazanego na poszukiwanie 
chleba poza granicami kraju. Usłyszeliśmy słynne 
wyznanie „Nienawidzę cię, Polsko”, sarkastyczną 
instrukcję dla panien „Poszukaj męża” czy utwór będący 
praktyczną poradą – „Z dala od rodaków”. Jednak w tym 
wszystkim chodziło o jeden ważny przekaz: bądźmy 
tolerancyjni. – Bądźmy happy, shiny people of Poland!
Opuściliśmy świetlicę w Połomii przekonani, że chcemy 
i możemy tacy być.  

Koncert uwiecznił na fotografiach Mieszko Mrozek 
– zajrzyjcie na funpage „Połomek” 
(www.facebook.com/polomki). Na zdjęciu powyżej 
Połomki z Czesławem Mozilem. Zdj. wykonał Mieszko 
Mrozek.  
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60-LECIE LKS ORZEŁ KOTY 

W sobotę 29 sierpnia Klub LKS Orzeł Koty obchodził  
60-lecie swojego istnienia. – Rano odbył się turniej 
trampkarzy nazwany I Memoriałem Engelberta Kroka,  
w przeszłości wieloletniego prezesa Klubu. O godz. 13 
odbyła się msza św. zakończona przemarszem na stadion 
w rytm kotowskiej orkiestry dętej – relacjonuje członek 
zarządu Klubu. W obchodach wzięli udział: władze 
piłkarskie, delegacja z Benova oraz prezesi okolicznych 
klubów.  

Jubileusz stał się także okazją do wręczenia odznaczeń. 
Honorowymi członkami Klubu zostali Alojzy Dudek i Alfons 
Wandzik, którzy otrzymali złote odznaczenia wręczone 
przez władze Podokręgu Bytom. Odznaczenia otrzymali 
również: Rudolf Grzesiek, Ryszard Pilarski, Damian 
Stachańczyk, Jacek Pilarski, Szymon Dudek, Grzegorz 
Szkolak, Marek Imach i Tomasz Breguła.  

Do dziś mieszkańcy gminy Tworóg, świadomi wartości 
upraw, organizują swoje święto o charakterze 
dziękczynnym, które jest ukoronowaniem żniw. W tym roku 
gospodarzem uroczystości było sołectwo Koty. Po mszy 
świętej w intencji rolników w miejscowym kościele, 
widowiskowy korowód przeszedł na boisko sportowe. 
Przemarsz poprowadziła orkiestra OSP Koty oraz osoby
niosące chorągwie i korony dożynkowe. W bryczce jechali 
starości dożynkowi: Maria i Bernard Janoszkowie, za 
którymi kroczyli: wójt Eugeniusz Gwóźdź, z-ca wójta 
Klaudiusz Wieder, sołtysi, radni, zaproszeni goście
i mieszkańcy gminy. Część oficjalną rozpoczęto 
przekazaniem na ręce wójta symbolicznego bochenka 
chleba, który na scenę wnieśli starości dożynkowi. Po 
przemówieniu wójta, rozstrzygnięto konkurs o Nagrodę 
Wójta Gminy na najładniej udekorowaną posesję.  
Nagrody otrzymali: I miejsce – Beata Imach, II – Irena 
Jonecko, III – Kamil Małek (zdj. poniżej).  Ozdobą sceny 
jak co roku stały się imponujące korony dożynkowe 
plecione ze zbóż, kwiatów i owoców. W tym roku jury nie 
było w stanie wybrać tej jednej najpiękniejszej, dlatego 
wszystkie zajęły pierwsze miejsce i zdobyły nagrody 
Przewodniczącego Rady Gminy.  

Tradycyjnie w dożynkowej zabawie wziął udział Bank 
Spółdzielczy w Tworogu, który przygotował dla 
najmłodszych drobne upominki w postaci szkolnych mini-
wyprawek.  

Część artystyczną otwarł koncert orkiestry dętej z Kotów, 
po której na scenie pojawiła się Kabaretowa Grupa 
Biesiadna KGB z żywiołowy, pełnym humoru repertuarem, 
o godz. 17 wysłuchaliśmy Arii spod familoka, czyli nowego 
satyryczno-wokalnego programu Mariana Mikuli. Po 
operetkowych hitach w wersji śląskiej, przyszedł czas na 
zaprzyjaźnioną z gminą Tworóg Kapelę Góralską 
z Istebnej. Wieczorem wystąpił zespół Kamraty. Dożynki 
zakończono zabawą taneczną z zespołem „Diapson”.   

Święto Plonów zorganizowali sołtys Kotów, rada sołecka, 
Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.  

Więcej zdjęć na stronach: 
www.gok-tworog.pl,  
www.twg-kurier.pl 

www.tworog.pl 

Jak na sportowe święto przystało, nie mogło zabraknąć 
piłkarskich emocji. – Rozegraliśmy mecz towarzyski Orła  
z Nitronem Krupki Młyn. Wieczorem wszyscy dobrze się 
bawili na koncercie zespołu „The bad sleep well” oraz  
z grupą Trans podczas zabawy tanecznej – mówi członek 
zarządu.  

Obszerniej na temat Klubu pisaliśmy w czerwcu 2014 r. 
(„Twg Kurier”, nr 73, s. 6). Archiwalny numer znajdziecie 
na stronie www.twg-kurier.pl 

DOŻYNKI 2015 

W tym roku rolnicy musieli się zmierzyć z kapryśną 
pogodą. Rekordowa fala upałów sprawiła, że lato 
będzie można zaliczyć do najcieplejszych w historii,  
z temperaturami osiągającymi 35-40 st. C. To 
oczywiste, że tak ekstremalne warunki pogodowe 
miały negatywny wpływ na tegoroczne zbiory. Dlatego 
Święto Plonów, które obchodziliśmy 30 sierpnia  
w Kotach, miało wyjątkową wymowę.   

Żniwa w kulturze tradycyjnej zawsze stanowiły centralny 
punkt roku, oczekiwany z wielką nadzieją. Dla rolników był 
to decydujący moment. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Z LEŚNĄ KRAINĄ  
PO FUNDUSZE UNIJNE 

3 sierpnia w Urzędzie Gminy w Tworogu odbyły się 
konsultacje społeczne (zdj. poniżej) w celu 
opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 
2020. Po co? Mówiąc najkrócej, by móc realizować 
projekty i sięgać po środki unijne w ramach 
opracowanej strategii, co z kolei ma poprawić jakość 
życia na obszarach wiejskich, aktywizować lokalne 
społeczeństwo i stymulować powstanie nowych 
miejsc pracy. Cykl spotkań w 16 zrzeszonych gminach 
organizuje stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina 
Górnego Śląska”.  

– Aby zbudować Lokalną Strategię Rozwoju, musimy 
wyłonić zapotrzebowanie społeczne. Tylko te tematy, które 
znajdą się w LSR będą objęte możliwością dofinansowania 
– wyjaśnia prezes LGD Piotr Leksy. Do podziału jest 16 
mln zł dotacji. Pula zostanie podzielona za pośrednictwem 
LGD Leśna Kraina – stowarzyszenia działającego  
w  ramach unijnego programu oś 4 – LEADER Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Ten partner publiczno-
prywatny ma za zadanie dbać o rozwój własnego regionu 
wykorzystując lokalne zasoby. Warto skorzystać  
z możliwości dotacji. Szansę na nią w ramach nowego 
budżetu 2014-2020 mają przedsiębiorcy, urzędy gmin 
(miast), organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne  
z gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, 
Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, 
Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Tworóg, 
Wielowieś, Zbrosławice.  

Do tej pory w gminie Tworóg zrealizowano 21 projektów na 
łączną sumę 939 155,38 zł. O dofinansowanie wnioskowali 
m.in.: GOK w Tworogu, Ludowy Klub Sportowy „SPARTA” 
Tworóg, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg, ZUK sp. z o.o., Gmina Tworóg, Ochotnicze Straże 
Pożarne, Parafia w Kotach, lokalne firmy.  

Podczas konsultacji społecznych w poszczególnych 
gminach, uczestnicy poznali zasady funkcjonowania 

programu Leader, założenia na nowy okres 
programowania i główne cele programu. Brali także udział 
w procesie budowania projektu.  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  
„Leśna Kraina Górnego Śląska” 

ul. Sienkiewicza 1 
42-286 Koszęcin 

Tel.: 34 373 52 95 
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl 

Zarząd Stowarzyszenia 
Piotr Leksy – Prezes 

Grzegorz Ziaja – Wiceprezes 
Maciej Gogulla – Wiceprezes 
Franciszek Sufa –  Skarbnik 

Roman Banduch – Członek Zarządu 
Krzysztof Obrzut – Członek Zarządu 

Wiesław Olszewski – Członek Zarządu 

KOLEJNA SCHETYNÓWKA! 

Gmina Tworóg konsekwentnie składa wnioski na 
dofinansowanie budowy i remontu dróg w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
W poprzednich latach w ramach tzw. „schetynówek”
wyremontowano ul. Lubliniecką w Kotach, ul. Polną 
w Tworogu, ul. Mieszka I i ul. Ciołkowskiego w Hanusku.  

W tym roku Gmina Tworóg otrzymała kolejne
dofinansowanie. Tym razem „schetynówka” zostanie 
wykorzystana na wyremontowanie ul. Ogrodowej
w Kotach. Już rozpoczęła się procedura przetargowa. 
Samorządowcy mają nadzieję, że w przyszłym roku
otrzymają dofinansowanie na remont ul. Tylnej w Połomii.
Wniosek już został złożony.         

PAINTBALL 

ZAPRASZAMY NA VII EDYCJĘ  
„AMATORSKIEGO TURNIEJU 

POMPKOWEGO” 

W niedzielę 20 września 
Tworóg ul. Kotowska 18 

godz. 9 

Potrzebny sprzęt udostępniają organizatorzy 

Wpisowe dla drużyn (4 osoby) – 120 zł 
Szczegóły na facebooku – Paintball Tworóg 

Kontakt: 
Mariusz – 513 442 128 
Krystian – 507 785 786    
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AKCJA-SEGREGACJA! 

Ok. 30 osób wsparło naszą akcję-segregację dla  
18-letniego Darka Kaszuby z Brynka. 20 sierpnia do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu przywieziono 
worki pełne nakrętek, które wytrwale zbierała cała 
gmina przez 3 lata! Zadaniem ochotników było 
segregowanie nakrętek i przygotowanie ich do 
transportu. W selekcji aktywnie uczestniczył Darek, 
którego uśmiech wszystkich motywował.  

Przypomnijmy, chłopak cierpi na porażenie mózgowe. 
Nieustannie wymaga rehabilitacji i sprzętów 
rehabilitacyjnych dostosowanych do jego wieku. 
Profesjonalna opieka jest jednak kosztowna. Rodzina stara 
się zdobyć pieniądze m.in. poprzez zbiórkę zużytych 
nakrętek, jednak aby surowce „zarobiły” na sprzęt 
rehabilitacyjny do sprzedaży w skupie potrzebne są 
ogromne ilości nakrętek liczone w tonach (1kg to ok. 500 
nakrętek). 

Na szczęście Darek może liczyć na wsparcie wielu osób. 
Do Gminnego Ośrodka Kultury – jednego z punktów 
zbiórki – przynoszono nakrętki jeszcze w dniu segregacji. 
Kilka pełnych worków dostarczyło także Gminnego 
Przedszkole w Tworogu. W selekcji wzięli udział 
pracownicy GOK, tworoskiego przedszkola a także 
mieszkańcy gminy, którzy przyszli z całymi rodzinami. 
Piknik charytatywny zakończono poczęstunkiem  
i wspólnym zdjęciem. – Dziękujemy wszystkim, którzy  
w jakikolwiek sposób wsparli naszą akcję. Bardzo się 
cieszymy, że tyle osób przyszło nam pomóc – mówi mama 
Darka, Danuta Kaszuba. 26 sierpnia przekazano na skup 
155 worków o łącznej wadze 1816 kg. Dochód został 
przekazany na konto fundacji, do której należy Darek 
(poniżej dokładne dane). Jednocześnie informujemy, że 
na tym kończymy zbiórkę nakrętek dla Darka.   

 

 

CO Z TYM DYMEM? 

W sierpniu do redakcji dotarł anonimowy mail, 
w którym nadawca prosił o interwencję w sprawie 
zanieczyszczania powietrza. Jako źródło emisji 
zanieczyszczeń podał jedną z tworoskich firm. 
Przedsiębiorcy twierdzą jednak, że oskarżenie jest 
nieuzasadnione.  

–  Dym ma bardzo intensywny zapach i powoduje 
podrażnienia śluzówki układu oddechowego 
i pokarmowego. W następstwie tych zanieczyszczeń, 
członkowie mojej rodziny odczuwają silny ból głowy, który 
utrzymuje się przez cały dzień. Zanieczyszczenia 
powietrza są szczególnie uciążliwe w okresie letnim, 
w trakcie bezwietrznej i wyżowej pogody – czytamy 
w liście. Właściciele firmy są zaskoczeni bezpośrednim 
oskarżeniem i nie kryją żalu. – Na terenie firmy 
niejednokrotnie były przeprowadzane kontrole z ochrony 
środowiska, sanepidu, PIP czy innych organów 
kontrolnych. Żadna z instytucji nie stwierdziła 
nieprawidłowości w zakresie działalności kotłowni. 
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
posiadamy stosowne kwalifikacje uprawiające do obsługi 
i konserwacji kotła, składamy deklaracje oraz uiszczamy 
opłatę za tzw. korzystanie ze środowiska. Oskarżenie 
skierowane bezpośrednio w kierunku firmy jest głęboko 
krzywdzące i niesprawiedliwe – mówią. Skarga 
mieszkańca zostało złożona w Urzędzie Gminy. Urzędnicy 
dokonali kontroli przedsiębiorstwa i po sprawdzeniu 
dokumentów przedstawionych przez właścicieli, nie 
stwierdzili żadnych nieprawidłowości. Przedsiębiorcy 
natomiast uspokajają: W związku z nieustannym 
unowocześnianiem zakładu oraz poprawą technologii 
produkcji, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców naszej gminy, postanowiliśmy dokonać  
stosownych modernizacji w pracy kotłowni.  Prace 
modernizacyjne mają się zakończyć najpóźniej 
w październiku.   

DRODZY CZYTELNICY,  

prosimy o podpisywanie listów kierowanych do 
redakcji. Jednocześnie informujemy, że zgodnie 
z  Ustawą o prawie prasowym z roku 26.01.1984 roku 
autorowi materiału prasowego przysługuje prawo 
zachowania w tajemnicy swego nazwiska. Dziennikarz ma 
obowiązek zachowania w tajemnicy: danych 
umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, 
listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, 
Dziennikarz jest zwolniony od zachowania tajemnicy 
zawodowej w razie gdy informacja dotyczy przestępstwa 
określonego w art. 254 Kodeksu karnego albo autor lub 
osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wiadomości 
dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub 
tego materiału.  

Redakcja „TWG Kuriera” 

 

 

Zdjęcia znajdziecie na www.gok-tworog.pl 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” 
ul. Łomiańska 5 

01-685 Warszawa 
Bank BPH S.A. 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615  
Tytułem: 10915 Kaszuba Dariusz Jan  

– darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

STYPENDIUM WÓJTA GMINY 

Lista uczniów którym przyznano stypendium Wójta Gminy 
Tworóg za wyniki w nauce w szkole podstawowej  
i gimnazjum za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 
i zajęć artystycznych oraz za osiągnięcia promujące Gminę 
Tworóg zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg 
XLVII/464/2014 z dnia 27 października 2014r. 

Szkoła Podstawowa w Tworogu:  

Aleksandra Chmiel, Anna Kamińska, Oliwia Watoła, 
Karolina Mazur, Daria Popławska, Faustyna Chmielewska, 
Łukasz Chmielorz, Mateusz Swoboda, Maria Jańczuk, 
Kinga Koza, Tatiana Śliwakowska, Antonina Osadnik. 

Szkoła Podstawowa w Wielowsi: Michał Ciongwa 

Gimnazjum w Brynku:  

Sara Witek, Daniel Dressler, Emilia Łyczko, Wiktoria Ziaja, 
Urszula Gołkowska, Daria Bal, Filip Szeląg, Monika Żyłka, 
Alicja Marzec, Sandra Plewnia, Michał Kaleta. 

Gimnazjum w Wielowsi:  

Helena John, Paulina Meinhardt, Magdalena Ciongwa, 
Martyna Iwan, Fabian Iwan. 

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY 

Przyrzekali sobie miłość i wierność. Przez dziesiątki lat 
ramię w ramię, na dobre i na złe szli razem przez życie. 
W tym roku zostali zaproszeni do Urzędu Stanu 
Cywilnego w Tworogu, by celebrować imponujący 
jubileusz. Swoje złote i diamentowe gody.  

Uroczystość odbyła się 30 lipca. Spotkanie jubilatów 
poprowadziła kierownik USC – Irena Kocurek, której 
towarzyszyli wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź oraz skarbnik 
gminy Renata Krain. Pary obchodzące złote gody 
otrzymały z rąk wójta ordery Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.  

W tym roku w gronie złotych jubilatów znaleźli się:  
1. Maria i Antoni Cioch 
2. Halina i Horst Ecler 
3. Adelajda i Piotr Jaruszowic 
4. Urszula i Emil Burda 
5. Elżbieta Malich 
6. Adelajda i Leon Gliwa 
7. Krystyna i Józef Ploteccy 
8. Zofia i Józef Foks 
9. Krystyna i Fryderyk Riedel 
10. Zofia i Janusz Piotrowscy 
11. Edyta i Jan Kupka 
12. Gertruda i Jerzy Lempa 
13. Halina i Józef Gwóźdź 
14. Gerda i Edward Jaruszowic 
15. Eleonora i Zbigniew Bednarz 
16. Maria i Bronisław Maćkowiak 
17. Irena i Edward Front 
18. Renata i Norbert Janoszka 

 

Diamentowe Gody obchodzili: 
1. Łucja i Marcin Wloka 
2. Zyta i Augustyn Stępień 
3. Ema i Tomasz Janik 
4. Helena i Tomasz Witton 

Po części oficjalnej pary zostały zaproszone do restauracji 
„Dworek Myśliwski” na obiad.   

POŁOMSKA REMIZA  

Rok temu – dokładnie 30 sierpnia 2014 r. – Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Połomii nadano sztandar.  Wówczas 
sołtys Stefan Paś powiedział, że strażacy są gotowi do 
realizacji kolejnego marzenia – budowy remizy. Dziś 
przy ul. Bytomskiej trwają prace budowlane.  

Jednostka oficjalnie została reaktywowana 20 czerwca 
2011 r., dwa lata później Państwowa Straż Pożarna 
przekazała strażakom z Połomii samochód marki Star 
wyprodukowany w 1991 r. Wóz do dzisiaj stoi w garażu 
jednego z gospodarzy, który użyczył go bezpłatnie. 
Strażakom doskwiera jednak brak własnej remizy, dlatego 
uparcie dążą do jej wybudowania. Efekty widać gołym 
okiem. Fundamenty są już gotowe, wkrótce garaż 
z zapleczem gospodarczym będzie gotowy. Dodajmy, że 
druhowie wykonują wszystkie prace własnoręcznie. 
Strażacy nie ukrywają, że najtrudniejszym etapem walki 
o własny kąt były formalności. – 1,5 roku czekaliśmy na 
pozwolenia na budowę. W końcu wydano je w maju tego 
roku. Część materiałów było już kupionych, więc od razu 
ruszyliśmy z pracą – relacjonuje naczelnik OSP, dh Piotr 
Woldan. Inwestycja jest finansowana z funduszu 
sołeckiego. Ponadto koszty pokrywają strażacy z pieniędzy 
zarobionych w ramach prac zleconych, częściowo 
sponsorzy, lokalni przedsiębiorcy i życzliwe osoby. Wciąż 
jednak potrzeby są ogromne. Strażacy liczą na każdą 
pomoc, nawet drobne sumy są mile widziane. Zachęcamy  
wszystkich do wsparcia inicjatywy, która przecież ma 
ogromne znaczenie w procesie budowania 
bezpieczeństwa sołectwa, gminy i powiatu.  

Koniecznie zaglądajcie na funpage Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Połomii na facebooku. Znajdziecie tam m.in. 
relację z zawodów sportowo-pożarniczych OSP gminy 
Tworóg i Krupski Młyn wraz z wynikami i zdjęciami. 
Zawody odbyły się 29 sierpnia. OSP z Połomii wystawiła 
aż 4 drużyny, z czego jednostka jest bardzo dumna.   
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PIELGRZYMI W TWOROGU 

W czwartek 20 sierpnia w Tworogu nocowali uczestnicy  
XXII Diecezjalnej i jednocześnie 369. Gliwickiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Co roku bierze w niej udział 
ok. 1700 pielgrzymów. Następnego dnia do grupy idącej  
w stronę Lublińca dołączyli mieszkańcy naszej gminy,  
a dzień później pielgrzymi z Boronowa. 

W tym roku nie doskwierał upał, co znacznie ułatwiło 
piesze pokonanie drogi. Pielgrzymi dotarli na miejsce
w sobotę 22 sierpnia. Na zdjęciu powyżej Tworożanie na 
Jasnej Górze, którzy co roku biorą udział w wyprawie.  

Foto. W czwartkowe popołudnie do Tworoga dotarli pielgrzymi. Jak co 
roku Gminny Ośrodek Kultury udostępnił im dużą salę, a wielu 

mieszkańców Tworoga oferowało im nocleg.  
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Foto. Złoci i diamentowi Jubilaci przed Urzędem Gminy w Tworogu. 
Uroczystość odbyła się 30 lipca w sali Urzędu Stanu Cywilnego. 

 Więcej na ten temat na str. 14.  

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

Foto. Okazji do zabawy na świeżym powietrzu nie brakowało. Lato 
upłynęło pod hasłem festynów sołeckich w Mikołesce, Połomii (zdj. 

powyżej), Świniowicach, Nowej Wsi Tworoskiej i Boruszowicach. Szukaj 
zdjęć na naszej stronie www.twg-kurier.pl.  


