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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A WSPOMINAMY WAKACJE – 
WEJDŹ NA GALERIĘ 

 

Drodzy rodzice, przypominamy, że na stronie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu znajdują się 
zdjęcia z tegorocznych półkolonii.  

Zaglądajcie na  

www.gok-tworog.pl 
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KURIER WSTĘPNIAK 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Rok szkolny rozpoczął się zamieszaniem wokół Śląskiej 
Karty Usług Publicznych. Zetknął się z nią każdy, kto 
korzysta z biletów okresowych komunikacji publicznej. 
Czym jest ŚKUP, jak zdobyć kartę i dlaczego warto? O tym 
w dziale „Na bieżąco”.  

– Tu nie wystarczą obietnice. Trzeba zmienić prawo –
z przekonaniem mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź w sprawie  
uciążliwego wywożenia osadów ściekowych na terenie 
Brynka. Osady mają bowiem, delikatnie mówiąc, 
nieprzyjemną woń. Co mówi prawo? Czytaj na str. 13. 

W dziale kulturalnie piszemy o Dożynkach. W tym roku 
dziękowaliśmy nie tylko za plony ale również długoletnią 
współpracę z gminą partnerską z Czech. Co się działo 
w ostatni weekend sierpnia na placu za Urzędem gminy? 
Co przygotowali dla nas sąsiedzi z Moraw? Jakie atrakcje 
czekały na mieszkańców gminy? Więcej na str. 9. 

 

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 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

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 
WSPIERAMY RODZINY 
Najmniejszą i jednocześnie podstawową komórką 
społeczeństwa jest rodzina. Wspieranie rodzin, które 
przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych jest ważnym obowiązkiem gminy. Dlatego 
30 sierpnia na ostatniej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2016-2018 (Uchwała nr XIX/175/2016).  

Założenia programu są bardzo obszerne i dotyczą 
każdego członka rodziny począwszy od dzieci, a kończąc 
na osobach starszych i samotnych. Realizację założeń 
programu koordynuje Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Obok GOPS-u realizatorami programu są: 
samorząd, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny, placówki oświatowe i kulturalne.    

W OBAWIE O ZDROWIE 
MIESZKAŃCÓW REGIONU 
Na obszarach położonych w północnej części Tarnowskich 
Gór od XVIII w. prowadzono intensywną działalność 
przemysłową. Zlokalizowane na tym terenie 
przedsiębiorstwo Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” 
było jednym z największych w kraju producentów 
chemicznych związków nieorganicznych. Z powodu niskiej 
świadomości ekologicznej przez dziesięciolecia odpady 
poprodukcyjne deponowano na zwałowiskach obok 
zakładu. W efekcie gleby, wody powierzchniowe  
i podziemne zostały skażone. Chemikalia zanieczyszczają 
wody Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330-Gliwice, 
który stanowi rezerwuar wody pitnej dla północno-
zachodniej części Aglomeracji Górnośląskiej. Zasięg 
zbiornika obejmuje teren powiatów tarnogórskiego  
i gliwickiego.  

W latach 2000-2011 unieszkodliwiono ok. 1 mln m³  
odpadów niebezpiecznych. Warunkiem niezbędnym do 
zakończenia procesu kompleksowego unieszkodliwienia 
odpadów jest zabezpieczenie środków na poziomie 100 
mln zł. Z uwagi na to, że wytwórcą odpadów było 
przedsiębiorstwo państwowe, należy uznać, że źródłami 
finansowania przedsięwzięcia powinien być budżet 
państwa oraz fundusze ochrony środowiska – narodowy  
i wojewódzki.  

30 sierpnia na sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę  
w sprawie apelu o pilne podjęcie działań niezbędnych do 
kompleksowej i ostatecznej likwidacji zagrożeń, jakie 
stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie 
państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry”  
w Tarnowskich Górach.  

Uchwała wraz z uzasadnieniem trafi na ręce Prezesa Rady 
Ministrów, Parlamentarzystów Województwa Śląskiego, 

 

Wojewody Śląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach, Prezesa Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Prezesa Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

PANI SOŁTYS PO RAZ III 

Na ostatniej sesji Rady Gminy oficjalnie powitano Gertrudę 
Byszewską w roli sołtysa Tworoga. To już trzecia kadencja 
pani sołtys. W skład rady sołeckiej weszli: Teresa Kimla, 
Anna Moc, Ewelina Szyguła, Maja Kandzia i Bertold 
Kubitza.   

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 30 sierpnia 2016 r.: 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
na rok 2016 (Uchwała nr XIX/176/2016); 

• Podjęto chwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-20124  
(Uchwała nr XIX/177/2016); 

• Podjęto chwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-20124  
(Uchwała nr XIX/177/2016); 

• Podjęto chwały w sprawie zbycia nieruchomości 
(Uchwały nr XIX/178/2016 i XIX/179/2016); 

• Podjęto chwałę w sprawie zgody na nieodpłatne 
nabycie nieruchomości  
(Uchwała nr XIX/180/2016). 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

 

SPROSTOWANIE 

W lipcowym wydaniu „TWG Kuriera” do tekstu  
„X Forum Przedsiębiorczości” wkradł się błąd.  
W miejscu, w którym wymienione są firmy i osoby co 
roku wspomagające organizację forum pominięto Pana 
Piotra Leksy (Przedsiębiorca, Prezes Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego 
Śląska"). 

Za przeoczenie bardzo przepraszamy. 

Redakcja „TWG Kuriera”  

 



5 

 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
FESTYNY LETNIE – SKRÓT 
WYDARZEŃ    

Bawiliście się w Mikołesce, Boruszowicach, 
Świniowicach, Kotach i Nowej Wsi Tworoskiej? Kilka 
zdjęć z festynów znajdziecie jak zawsze na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl 

16 lipca z nieba uparcie kropił deszcz – było wilgotno  
i chłodno. Jednym słowem – pogoda nie zachęcała do 
spacerów i plenerowych zabaw. A jednak. Niewielka 
Mikołeska udowodniła, że deszcz to nie przeszkoda, gdy 
w planach popołudnie pełne atrakcji. Zmobilizowani 
mieszkańcy sołectwa z parasolami i w pelerynach już po 
godz. 15 byli gotowi do zabawy! 

30 lipca wszystkich przyciągał do Świniowic zapach 
świeżego pieczywa. Święto Pieczonego Chleba jak co roku 
skupiło się wokół „piekarnioka”. I to dosłownie! Ludzie 
z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pracy pani 
Małgorzaty Szyguła, która sprawnie wrzucała do 
rozgrzanego pieca bochenki na liściu kapusty. Jej 
pomocnikami stały się dzieci, dla których przynoszenie 
chlebów w słomiankach było nie lada atrakcją. Jak twierdzi 
sołtys Świniowic Patrycja Skowronek, zainteresowanie po 
raz pierwszy zorganizowaną zabawą fantową przeszło 
najśmielsze oczekiwania. Zebrane pieniądze zostaną 
wykorzystane na organizację zabawy choinkowej dla dzieci 
z sołectwa.  

Festyn rodzinny w Boruszowicach-Hanusku odbył się  
23 lipca. Zabawę rozpoczęło uroczyste otwarcie 
plenerowej siłowni. Impreza, do której przyłączyli się 
pielgrzymi z Czech odbyła na terenie obok baru  
„U Wernera”. Wśród atrakcji znalazł się m.in. koncert 
orkiestry dętej, występy  na góralską nutę, konkurencje 
sportowe, gry i zabawy dla dzieci.  

Foto. Konkurencje dla najmłodszych przygotował Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu. 

 

Kąpiel w pianie? Dlaczego nie! 6 sierpnia podczas festynu 
rodzinnego w Kotach strażacy zaproponowali SPA na 
trawie! Zabawa w pianie spodobała się nie tylko dzieciom. 
Atrakcji przygotowanych przez OSP było znacznie więcej. 
Ponadto przygotowano sportowe rozgrywki, część 
artystyczną, a nawet licytację koszulki z podpisami 
zawodników LKS „Orzeł” Koty. Głównym celem pikniku 
była pomoc charytatywna dla kilkuletniej Mai Rachwalskiej, 
która wymaga stałej rehabilitacji.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

 Nowa Wieś Tworoska bawiła się 20 sierpnia. Słoneczna 
pogoda sprzyjała plenerowej zabawie. W programie prócz 
muzycznej uczty znalazły się strażackie atrakcje w postaci 
oglądania panoramy miejscowości z kosza strażackiego. 
Dużym zainteresowaniem cieszył się symulator 
dachowania oraz gry i zabawy dla najmłodszych.  

Pikniki zorganizowali sołtysi, rady sołeckie, radni, 
miejscowe organizacje przy współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Tworogu.  

PANI EUGENIU – ZDRÓWKA!  

Eugenia Poskart urodziła się 30 sierpnia 1911 r. 
Przeżyła I i II wojnę światową. Na jej oczach nasz kraj 
przeżywał wzloty i upadki. Świat się zmieniał. Ona zaś 
żyła własnym życiem. Po ślubie zamieszkała z mężem 
w Jasionie i nigdy nie przypuszczała, że mając 105 lat 
stanie się jedną z najstarszych osób w naszym 
powiecie. Dziś mieszka w Brynku. 5 września odwiedził 
ją wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Na ręce jubilatki złożył 
bukiet kwiatów, upominki i oczywiście serdeczne 
życzenia. 

Tak zacny wiek prowokuje naszą ciekawość. Czy jest 
sposób na długowieczność? Czy to dieta, a może geny? – 
Moja mama to ewenement – przyznaje córka, Agnieszka 
Michla, która wraz z mężem Jerzym opiekuje się mamą.  
Z pewnością dobra kondycja jubilatki ma coś wspólnego  
z doskonałą opieką rodziny. Zaś jej wesołe usposobienie  
i ciekawość świata, która nie mija pomimo problemów ze 
słuchem i wzrokiem, pomaga w zachowaniu zdrowia. Pani 
Eugenia nie ukrywa również, że lubi do kawki zjeść dobre 
ciastko, a kiedy jest okazja to nie odmawia również łyczka 
szampana. Jednak w myśl zasady: umiar kocha życie, 
nigdy nie przesadza. Może w tym tkwi jej sekret?     

 

 

Foto. Eugenia Poskart urzekła nas nie tylko pogodnym uśmiechem. 
Kiedyś uwielbiała czytać poezję. Dziś wzrok na to nie pozwala, ona 

jednak wiele strof zachowała w pamięci. Podczas naszej wizyty z wielką 
dbałością o szczegóły wyrecytowała dwa wiersze. – Jestem pod 

ogromnym wrażeniem. To niezwykłe – przyznał wójt. 

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy festynu sołeckiego w Kotach dziękują 
wszystkim instytucjom i firmom, które pomogły 
zorganizować imprezę.  

 

 

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy festynu sołeckiego w Nowej Wsi 
Tworoskiej dziękują za pomoc Gminie Tworóg, 
Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Ubojni Indyków 
państwa Zawiślok, Nadleśnictwu Brynek, członkowi 
rady powiatu Andrzejowi Elwart, firmie „Wi Net” 
Strzybnica, Hurtowni Elektrycznej Stanisław Bielecki, 
firmie „Materiały Budowlane Cezar”, firmie GS 
Samopomoc Chłopska, firmie LOK „Dobra Szkoła”, 
firmie „MAL DREW”, firmie „Auto Szyby” Zygmunt Gad, 
Wernerowi Nawrockiemu, Annie i Andrzejowi Nawara, 
a w szczególności p. Poloczek za udostępnienie terenu 
oraz innym, którzy wsparli organizację pikniku.  

Sołtys i rada sołecka z Nowej Wsi Tworoskiej 

 

PODZIĘKOWANIA 

Organizatorzy festynu sołeckiego w Świniowicach 
dziękują wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu 
festynu: Ochotniczej Straży Pożarnej, Radzie Sołeckiej, 
paniom, które upiekły ciasta i inne przysmaki oraz 
sponsorom: 

Klaudiuszowi Wieder – sponsorowi głównej nagrody, 
Punktowi Aptecznemu w Tworogu, firmie Dom i Ogród 
B. A. Czaja (Autoryzowany Diler Husqvarna), 
kwiaciarni w Tworogu, TESCO Tarnowskie Góry, 
kwiaciarni „U Graszki”, Grażynie Wrzeciono, Zakładowi 
Fryzjerskiemu „Lorenc”.  

Sołtys i rada sołecka ze Świniowic 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
LUBI NAWIJAĆ!  
Pani Barbara Juzba mieszkająca w Tworogu od 
niedawna jest członkiem stworzonej przez Jolantę 
Warzechę grupy artystów amatorów działających przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Nie maluje, nie 
rysuje, nie rzeźbi… pani Basia po prostu nawija! I nie 
chodzi tutaj o potoczne określenie czyjejś 
niekończącej się gadaniny, tylko o technikę z rodzaju 
papieroplastyki.   

Quilling (w Polsce nazywany również papierowym 
filigranem) polega na nawijaniu np. na wykałaczkę lub inny 
„nawijak” kolorowych, wąskich pasków papieru. Zwinięte  
w ten sposób w kształt sprężyny spiralnej i odpowiednio 
uformowane tworzą budulec niepowtarzalnych ozdób. 
„Zawijasy” można wykorzystywać na wiele sposobów: 
naklejać na kartki okolicznościowe, ramki, albumy, tworzyć 
samodzielne kompozycje lub tak jak pani Basia, ozdabiać 
styropianowe kule. – Zaczęłam wiosną. Pierwsze próby nie 
były specjalnie udane. Z czasem jednak ręka przestała 
boleć, nabrała wprawy i zaczęło wychodzić – mówi.  

 

Wiosną powstała quilingowa seria wielkanocnych jaj, 
potem uniwersalnych kulistych ozdób inspirowanych 
folklorem, które można zawiesić w oknie lub altanie. Pani 
Basia już planuje jesienną pracę nad bombkami 
bożonarodzeniowymi. – Jest tyle możliwości, kombinacji 
kolorów, wzorów. Sprawia mi to radość, dostarcza 
satysfakcji i pomaga pokonać smutek – przyznaje. Rok 
temu zmarł syn pani Basi. Jak każda matka, bardzo 
przeżyła stratę. – Wspominałam, rozmyślałam i wciąż na 
nowo przeżywałam to, co się stało. W końcu 
podpowiedziano mi, żebym znalazła sobie jakieś zajęcie  
i tak quilling stał się moją terapią zajęciową – mówi. 
Rulowane, kolorowe paski spodobały się nie tylko pani 
Basi. – Niedawno dołączyła do mnie sąsiadka. Siadamy 
razem, wymieniamy się wzorami, pijemy kawę – po prostu 
miło spędzamy czas – przyznaje pani Basia.    

 

Co powstało w wyniku takich „babskich” spotkań? 
Zajrzyjcie na www.twg-kurier.pl lub przyjdzie do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu, gdzie przygotowaliśmy 
dla was mini-wystawę autorstwa obu Pań.   

TWORZYĆ Z PASJĄ 

W czasie wakacji plastyczka z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu, Jolanta Warzecha prowadziła 
warsztaty plastyczne w ramach projektu Spółdzielni 
Socjalnej „Familia” w Tarnowskich Górach 
pt. „Tworzyć z pasją – edycja 2016".  

Pierwsze spotkanie odbyło się 19 lipca. Wzięli w nim udział 
mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, w tym wielu 
z Tworoga. Z drewienek w kształcie serc, motyli, aniołów, 
kwadratów i prostokątów powstały oryginalne pamiątki, 
które staną się częścią wystawy podsumowującej projekt. 

Czwarte spotkanie z cyklu „Tworzyć z pasją” 
zorganizowano 11 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu. – Uczestnikami byli mieszkańcy Kotów, 
Wojski, Świniowic, Tworoga, a także Krupskiego Młyna. 
Gościliśmy radną Sejmiku Województwa Śląskiego Panią 
Anielę Jany – prezesa Stowarzyszenia „Centrum 
Wspierania Inicjatyw Pozarządowych”. Tematem 
przewodnim warsztatów była nasza gmina, malowaliśmy 
swojskie krajobrazy, kościółki, kapliczki, pola, lasy, łąki 
oraz zamek w Tworogu – relacjonuje Jolanta Warzecha.  

Zdjęcia znajdziecie na profilu facebookowym GOK-u. 
Wernisaż prac odbędzie się w połowie października 
w Tarnowskich Górach.  

 

Foto. Aby powstały takie cacka, potrzebujecie kolorowych pasków 
papieru, mocnego kleju, ewentualnie koralików lub innych dodatków, ale 

przede wszystkim wyobraźni. 

 

Foto. Kiedy chodzi o dobrą zabawę, wiek nie ma znaczenia.  
W warsztatach brały udział dzieci od 6 roku życia i osoby dorosłe.  
Grupa stworzyła prawdziwe towarzystwo wzajemnej… inspiracji! 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

LEGO-ROBOTY 

W okresie wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbył się cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci „Lego 
Konstruktor”. Zabawa nie tylko polegała na zbudowaniu  
z zestawów konkretnych przedmiotów, ale także na 
programowaniu robotów w prostym obrazkowym 
programie. Spotkania kończyły się na profesjonalnych 
testach, czyli świetnej zabawie sprawdzającej w jaki 
sposób roboty się poruszają.  

Powyższe zdjęcie wykonano w tym roku, kiedy Fryderyk 
Zgodzaj sprawdzał czy zamówiona tablica ma odpowiednie 
rozmiary. Kiedy zawiśnie? Tego na razie nie wiadomo. 
Wszystko w rękach konserwatora zabytków.   

Z PRZYMRUŻENIEM OKA  

Przedstawiamy Wam nowy cykl – humorystyczne śląskie 
rymowanki. Satyryczne teksty napisał mieszkaniec gminy 
Tworóg (dane do wiad. red.). Ma nadzieję, że poprawią 
wam nastrój. Potraktujcie je jak sugeruje tytuł cyklu 
i z przymrużeniem oka posłuchajcie o pewnym 
„zakrapianym” wieczorze i rozmowach przy stole:  

SZWAGRY 

Szwagry siedzą se przy stole, 
Oczywiście przy gorzole. 
Siedzą, piją, narzykają, 
Wiela to już długu mają. 

Że geltagi liche mają, 
Że do zoki nie skłodają. 

Że teściowo jest nie tako, 
Że nie można wpłynąć na to… 

A najlepsze to jest to, 
Każdy nowo bryka mo… 

Wykupione w lato wczasy 
Samolotem pierwszej klasy. 

Wygląd placu no i domu 
Jak we filmie Karingtonów. 
Takie były to przechwołki 

Jak popili se gorzołki. 
 

                                 J. 
 

KRZYŻE I KAPLICZKI 
PRZYDROŻNE  

24 sierpnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultury odbyło 
się spotkanie zorganizowane przez Mniejszość Niemiecką 
z Tworoga w ramach projektu „Kapliczki w gminie Tworóg”. 
Poprowadził je Fryderyk Zgodzaj, który opowiedział  
o małych obiektach sakralnych na terenie całej gminy, 
których łącznie jest w naszej gminie 70. Poza pogadanką 
na ten temat, członkowie DFK stworzyli wystawę zdjęć 
wybranych kapliczek. 

Fryderyk Zgodzaj przypomniał słuchaczom m.in. o historii 
krzyża stojącego przy ul. Zamkowej w Tworogu.  
W rzeczywistości jest to pomnik postawiony przez  Alberta 
Sgodzaja w 1919 r. na cześć syna, który poległ na wojnie 
we Flandrii. Obecnie trwają zabiegi na rzecz przywrócenia 
na krzyżu napisu, którzy usunięto po II wojnie światowej. 
Pracuje nad tym Fryderyk Zgodzaj. W oryginale napis 
brzmiał: Johann Sgodzaj/Heldentod dem Gefallenen in 
Flandern. 

LEGO RAZ JESZCZE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu ogłasza zapisy na 
warsztaty z robotyki Lego. Poniżej szczegóły. 

• Grupa młodsza od 6 do 8 lat – 4 zajęcia x 1 
godzina 100,00 zł. 

• Grupa starsza od 9 do 12 lat 4 – zajęcia x 1,5 
godziny 150,00 zł. 

Zapisy do końca września w GOK  
nr telefonu 32 450 81 34, 512 950 842 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
ŚLĄSKO-MORAWSKIE 
ŚWIĘTOWANIE  

Wszystko zaczęło się 20 lat temu, kiedy rozegrano 
mecz towarzyski pomiędzy klubem piłkarskim FC 
Benov a LKS „Orzeł” Koty. Wójtem naszej gminy był 
wówczas Andrzej Ecler, a prezesem klubu Engelberg 
Krok. Po stronie czeskiej włodarzem był Josef Stojan. 
To im zawdzięczamy zapoczątkowanie wzajemnych 
kontaktów pomiędzy Śląskiem a Morawami.  

Z czasem nawiązały się kontakty pomiędzy związkami 
wędkarskimi, łowieckimi, szkołami… Narodziły się 
przyjaźnie, a wzajemne wizyty stały się obowiązkowym 
punktem corocznego programu. 30 września 2007 r., po 
wielu latach nieformalnych kontaktów, podpisano polsko-
czeską współpracę, która trwa do dzisiaj. Z okazji 
jubileuszu polsko-czeskiej współpracy zorganizowano  
27 sierpnia Dzień Czeski. Czesi przygotowali dla nas 
prawdziwą ucztę. Zachwycili nas przepięknymi strojami 
ludowymi i programem artystycznym inspirowanym 
folklorem. Był również czas na degustację lokalnych 
przysmaków rodem z Moraw, wśród których znalazły się 
m.in. mięsne rolady, serowe i korzenne ciasta oraz piwo. 
Co tu dożo mówić, morawska uczta przypadła nam do 
gustu! – Tak barwnych i tak różnorodnych dożynek jeszcze 
nie mieliśmy – przyznał z-ca wójta, Klaudiusz Wieder, który 
był inicjatorem spotkania z wielkim rozmachem. To on 
prowadził sobotnią imprezę (zdj. poniżej), wielokrotnie 
przypominając o korzeniach współpracy i znaczeniu, jakim 
do dzisiaj dla nas ma.  

Co jeszcze działo się w sobotę za Urzędem Gminy? 
Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
przygotowała prezentację rękodzieła, bezpłatne warsztaty 
rękodzielnicze, a dla najmłodszych stanowisko z grami 
i zabawami (zdj. powyżej) oraz program animacyjny, 
w którym dzieci licznie uczestniczyły. Zainteresowani mogli 
także zaczerpnąć informacji na temat działalności LGD. 

Popołudnie zakończył występ Grzegorza Poloczka oraz 
duetu Jula i Kola, po którym rozpoczęła się zabawa 
taneczna z zespołem „Ciders”.  

Po występach, przyszedł czas na oficjalne podziękowania. 
–  Kiedy po raz pierwszy nasi przyjaciele z Czech 
przyjechali do gminy Tworóg, nikt się nie spodziewał, że 
współpraca rozszerzy się do tego stopnia. Dziś trudno 
uwierzyć, że minęło aż 20 lat! – przyznał wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź dziękując staroście Benova, Ivo Pitnerowi. 
Podziękowania zakończyły się przyjacielskim uściskiem  
i gromkimi brawami. Następnie wywołano wszystkich, 
którzy rozpoczęli partnerstwo, kontynuowali je, 
pielęgnowali i wspierali relacje.  

 

Foto. Jednym z tematów programu artystycznego Czechów było wesele. 
Jak wyglądał w kulturze tradycyjnej Moraw rytuał przejścia z roli panny 

młodej do roli żony? Tancerze z zespołu „Hana Pik” udowodnili, że można 
o tym opowiedzieć nie używając słów. 

Foto. Nim rozpoczęło się świętowanie, gmina Tworóg przyjęła 
uczestników VII Tarnogórskiego Integracyjnego Rajdu Rowerowego Osób 

Niepełnosprawnych. Wziął w nim udział m.in. nasz wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź (na zdj. powyżej).  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

PLONY ZEBRANE! 

28 sierpnia mieszkańcy gminy dziękowali za 
tegoroczne plony. Dożynki odbyły się w Tworogu,  
a rozpoczęła je tradycyjnie msza św. w intencji 
rolników. Następnie barwny korowód przeszedł 
ulicami sołectwa w kierunku placu za Urzędem Gminy. 
Odbyło się tam oficjalne powitanie gości: włodarzy 
gminy, delegacji z Czech, zaproszonych gości, 
orkiestry dętej z Tworoga, przedstawicieli sołectw  
z koronami dożynkowymi, mieszkańców gminy oraz 
przedstawicieli Klubu „Traktor i Maszyna”. 

Stałym elementem dożynkowego świętowania jest 
przekazanie bochenka chleba przez starostów 
dożynkowych (w tej roli państwo Maria i Bernard 
Janoszka) na ręce wójta, Eugeniusza Gwoździa. Nie 
zabrakło przemowy wójta na temat pracy rolnika  
i znaczeniu chleba, po której rozstrzygnięto tradycyjne 
konkursy. Nagrodę  Wójta Gminy Tworóg na najładniej 
udekorowaną posesję zdobyli: I miejsce – Maria i Bernard 
Janoszka, II miejsce – Jadwiga i Alfred Gawlik, III miejsce 
– Małgorzata i Krystian Famuła. Z kolei za najciekawszą 
koronę dożynkową uznano dzieło Koła Gospodyń 
Wiejskich z Tworoga, na II miejscu znalazła się korona  
z sołectwa Boruszowice-Hanusek. Korony postawiono 
przed sceną i jak zawsze stały się elementem dożynkowej 
dekoracji. Pod sceną pojawił się także kosz plonów 
przywiezionych przez przedstawicieli sołectwa Świniowice. 
Pozostałe dekoracje (barwne obrazy z elementami 
folkloru) wykonała Jolanta Warzecha.  

W programie artystycznym imprezy znalazł się koncert 
Orkiestry Dętej OSP Tworóg, blok programowy gości  
z Czech, koncert duetu Beata Mańkowska i Marian 
Chrobok, biesiada ze Szwarnymi Karlusami oraz 
dyskoteka „Pod chmurką”. Imprezę poprowadził Roman 
Kurosz. 

Co jeszcze działo się pod Urzędem Gminy? Grupa 
artystów amatorów działających przy GOK pod kierunkiem 
Jolanty Warzecha przygotowała bezpłatne warsztaty 
plastyczne i wystawę swoich prac (Krystyna Nowicka  
i Czesława Kamińska). Uczestnicy wykonali m.in. ciekawe 
zakładki do książek. W ten sposób plastyczki chciały 
zachęcić do odwiedzania miejscowej biblioteki. 

Na uwagę zasługuje Klub "Traktor i Maszyna", który
włączył się w akcję charytatywną na rzecz Mai 
Rachwalskiej z Kotów cierpiącej na zaburzenie 
neurorozwojowe o podłożu genetycznym (zespół Retta). 
Członkowie Klubu Miłośników Starych Ciągników i Maszyn 
przygotowali dla mieszkańców gminy prezentację 
zabytkowych ciągników rolniczych, przejażdżki ciągnikami 
i pokaz młócenia zboża kieratem. Dzięki ich pomocy udało 
się uzbierać niemal tysiąc złotych.  

Dodatkowo główny sponsor imprezy, firma Gaz System, 
przygotowała stoisko promocyjne z zabawami dla dzieci 
i mnóstwem gadżetów.   

Z kolei Bank Spółdzielczy z Tworoga postanowił wesprzeć 
uczniów rozdając wyprawki szkolne oraz materiały 
plastyczne dla młodszych dzieci.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

15 lipca odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu „Mój sklep” organizowanego przez Delikatesy 
Centrum w Tworogu (zdj. obok). Konkurs odbył się 
podczas czerwcowego pikniku rodzinnego przy GOK-u. 
Spośród prac plastycznych wyłoniono trzy, zdaniem jury, 
najciekawsze.  

Zwycięzcami konkursu zostali: Natalia Poloczek, Marek 
Duda i Zuzanna Kandzia. Dzieci odebrały nagrody  
w sklepie „Delikatesy Centrum”.  

„LEŚNA KRAINA GÓRNEGO 
ŚLĄSKA” – NABÓR 
WNIOSKÓW 

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego 
Śląska” planuje w drugiej połowie października 
2016r. ogłoszenie pierwszego naboru wniosków na 
dofinansowanie operacji.  

W ramach  planowanego naboru wniosków limit 
środków wyniesie 2 550 000zł, a dofinansowanie 
będzie można otrzymać na operacje związane 
z rozwojem turystycznym obszaru oraz budowaniem 
zintegrowanego, wykształconego i aktywnego 
społeczeństwa. 

Kolejne konkursy będą organizowane do 2020 roku, 
zgodnie z harmonogramem naboru dostępnym na 
stronie LGD. 

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami  
i szczegółowymi informacjami na stronie 
Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, 
a także w biurze LGD, przy ul. Leśnej 2 w Koszęcinie. 

 

www.lesnakrainalgd.pl 

 

GOK ZAPRASZA    

 
ZAJĘCIA STAŁE – GRAFIK:  

PONIEDZIAŁEK 
godz. 17.30 balet dla dzieci (od 4 lat) 
godz. 18.30 zumba dla Pań  
godz. 19.30 joga/pilates 

WTOREK 
godz. 15–17 warsztaty plastyczne (młodsza grupa);  
godz. 17–19 warsztaty plastyczne (starsza grupa) 

ŚRODA 
godz. 11.00 warsztaty plastyczne dla dorosłych 
godz. 17.30 zumba Kids (od 4 lat) 
godz. 18.30 zumba dla Pań 

CZWARTEK 
godz. 15–17 warsztaty plastyczne (młodsza grupa) 
godz. 17–19 warsztaty plastyczne (starsza grupa) 

PIĄTEK 
godz. 16-19 lekcje rysunku  
godz. 18.30 zumba dla Pań 

 

Cennik: 

zumba i pilates/joga  
30zł za miesiąc, 5zł wstęp jednorazowy, płatne 
u instruktora przed zajęciami 

fitness  – płatne u instruktora przed zajęciami – 7 zł 
wejście 

balet dla dzieci, zumba kids, warsztaty plastyczne, 
lekcje rysunku – bezpłatne 

www.gok-tworog.pl 



12 

 

TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 

 

50, 60 I 65 WSPÓLNYCH LAT 

Na ślubnym kobiercu stanęli w 1951 r., 1956 r. i 1965 r. 
Byli ze sobą na dobre i na złe, wspierali się, z miłością 
wychowywali dzieci i tworzyli rodziny. Dziś, po wielu 
dekadach wspólnego życia, obchodzą swoje żelazne, 
diamentowe i złote gody. Pary spotkały się 21 lipca w 
restauracji Dębowa Barć w Tworogu, gdzie wójt Eugeniusz 
Gwóźdź wraz kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w 
Tworogu, Ireną Kocurek i skarbnikiem gminy, Renatą Krain 
wręczył im medale i dyplomy Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej za wieloletnie pożycie małżeńskie.  

Jubileusz stał się okazją nie tylko do licznych życzeń, ale 
również wspomnień. Do powrotu myślami do dnia ślubu, 
do narodzin dzieci, a potem wnuków. Do chwil radosnych  
i trudnych. W końcu do uświadomienia sobie jak wiele 
przyniosło wspólne życie. – Dobre, szczęśliwe i przykładne 
małżeństwo jest wspólną zasługą zarówno żony, jak  
i męża (…) Nim nastąpi akt dekoracji, pozwólcie, że 
podziękuję wam za wszystko czego dokonaliście. Za 
waszą miłość, ofiarność, za dobre wychowanie dzieci i za 
przykładne życie – mówiła Irena Kocurek.  

Żelazne gody obchodzili: Maria i Zbigniew Dyner oraz 
Irmgarda i Paweł Frelich 
Diamentowe gody obchodzili: Regina i Józef Dramscy, 
Janina i Alojzy Stoflik 
Złote gody obchodzili: Erna i Joachim Rubin, Małgorzata 
i Antoni Struzik, Maria i Gerard Stasch, Florentyna i Ginter 
Markwart, Jadwiga i Bolesław Krywalscy, Edeltrauda  
i Józef Strancich, Joanna i Edwart Mszyca, Maria i Henryk 
Wrobel, Łucja i Zdzisław Kulawiak, Monika i Czesław 
Rynkoń, Małgorzata i Aleksander Gajos, Brygida i Bertold 
Kubitza, Teresa i Jan Pilarscy, Ewa i Eugeniusz Kolasa, 
Krystyna i Bronisław Brajlich, Stefania i Karol Pownuk, 

Nasze zdjęcia znajdziecie na www.twg-kurier.pl. 
Zajrzyjcie także na galerię poświęconą wydarzeniu na 
stronie Urzędu Gminy www.tworog.pl 

PERŁA ARCHITEKTURY 
DREWNIANEJ  

20 sierpnia członkowie Mniejszości Niemieckiej udali się 
na wycieczkę. – Kierunek, który obraliśmy dowodzi, że nie 
trzeba jechać daleko, żeby zobaczyć coś ciekawego –
mówi przewodniczący DFK Tworóg, Bertold Kubitza. 
Grupa odwiedziła m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjny w Rusinowicach, Sanktuarium Matki Bożej 
w Lubecku i przepiękny kościół św. Anny w Oleśnie. Obiekt 
zbudowano z drewna w XVI w. Jest to nie tylko niezwykle 
cenny zabytek architektury sakralnej, ale również jeden 
z najoryginalniejszych kościołów tego typu w Europie. 
Dlaczego?  

O kościele mówi się „oleska róża zaklęta w drewno”. 
Zdjęcia wykonane z lotu ptaka wyjaśniają wszystko. Kształt 
kościoła przypomina kwiat róży. Wnętrze również urzeka. 
Szczególną ozdobą jest ołtarz główny „Wielka Święta 
Rodzina”. Był to tryptyk z początku  XVI wieku wykonany 
przez mistrza Jakuba z Krakowa ze szkoły wybitnego Wita 
Stwosza. Na zdj. powyżej grupa z Tworoga przez 
kościołem. 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

LEGALNY SMRÓD 

– Tu nie wystarczą obietnice. Trzeba zmienić prawo –  
z przekonaniem mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź  
w sprawie  uciążliwego wywożenia osadów 
ściekowych na terenie Brynka. Osady mają bowiem, 
delikatnie mówiąc, nieprzyjemną woń. Co mówi 
prawo? Sprawę reguluje Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych 
odpadów ściekowych. Zgodnie z nim odpady 
wykorzystywane w rolnictwie muszą mieć stałą 
konsystencję. Nie można ich wywozić na to samo pole 
częściej niż raz na trzy lata. Jeżeli osady spełniają 
ściśle określone kryteria i pełnią rolę nawozu, mogą 
być wywożone na pola i jest to legalne. 

Działka, której dotyczy sprawa należy do Agencji 
Nieruchomości Rolnej. Po wizji lokalnej w lipcu, 
zorganizowanej z inicjatywy mieszkańców sołectwa i wójta 
Tworoga dzierżawca obiecał, że w okresie letnim wstrzyma 
się od przyjmowania osadów. Mimo to, zapachy nadal 
denerwują sąsiadów. 5 września, wójt, Eugeniusz Gwóźdź 
był na spotkaniu z prezydentem Bytomia, Damianem 
Bartylą. Z tego miasta pochodzą bowiem osady. Ustalono, 
że nie będą już trafiać do Brynka. Mieszkańcy póki co 
mogą spać spokojnie. Ale gwarancji, że cuchnący problem 
się nie powtórzy nie ma i na razie nie będzie. Dlaczego? – 
Bo problem nie dotyczy tylko Brynka. Zmaga się z nim 
wiele rolniczych gmin w całej Polsce. W moim przekonaniu 
konieczna jest zmiana prawa w tym zakresie. Będziemy  
o to apelować do parlamentarzystów. Teraz wszystko  
w ich rękach – podsumowuje wójt.  

Oto kilka rad: 
• Chroń swoje dane osobowe. Nie okazuj i nie 

wręczaj przypadkowym osobom swojego dowodu 
osobistego, nie pozwalaj na jego fotografowanie 
i powielanie.  

• Czytaj umowy. Nie podpisuj dokumentów bez 
uprzedniego zaznajomienia się z treścią i pamiętaj 
– absolutnie nikt nie może nas zmusić do 
podpisania dokumentu, szczególnie pod groźbą 
kary lub ograniczenia dostępu do czegokolwiek!   

STYPENDIA WÓJTA 

Przedstawiamy listę uczniów, którym przyznano 
stypendium Wójta Gminy Tworóg za wyniki w nauce, 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i zajęć 
artystycznych oraz za osiągnięcia promujące Gminę 
Tworóg  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/57/2015 
z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zasad udzielania 
indywidualnych stypendiów uczniom szkół 
podstawowych i gimnazjów. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W TWOROGU 

1. Faustyna Chmielewska 
2. Katja Kiołbasa 
3. Małgorzata Włodarczyk 
4. Julia Gruner 
5. Maria Jańczuk 
6. Kinga Koza 
7. Antonina Osadnik 
8. Mateusz Swoboda 
9. Alicja Warzecha 
10. Roksana Krok 
11. Anna Król 
12. Julia Pawłowska 
13. Szymon Matysek 
14. Natalia Poloczek 

SZKOŁA PODSTAWOWA W BORUSZOWICACH 

1. Ariana Nocoń 

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELOWSI 

1. Emilia Gomola 

GIMNAZJUM W WIELOWSI 

1. Helena John 
2. Patrycja John 
3. Magdalena Ciongwa 
4. Martyna Iwan 

GIMNAZJUM W BRYNKU 

1. Weronika Nowak 
2. Natalia Pytel 
3. Daria Kaminiorz 
4. Alicja Marzec 
5. Daria Bal 
6. Szewczyk Piotr 

Foto. Nieprzyjemne zapachy w okolicy Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica” nie służyły ani mieszkańcom sołectwa, ani osobom 

wypoczywającym nad wodą. 

UWAGA NA OSZUSTÓW! 

Policjanci ostrzegają przed oszustami działającymi metodą 
„na wnuczka”. Ich ofiarami najczęściej padają osoby 
starsze i samotne. Funkcjonariusze apelują o ostrożność  
i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi, którzy przychodzą 
do domu bądź dzwonią podając się za członków rodziny, 
znajomych lub  za pracowników różnych instytucji. Przed 
przekazaniem jakichkolwiek pieniędzy czy rzeczy 
wartościowych, należy jak najszybciej skontaktować się  
z osobą, do której mają one trafić. W ten sposób upewnimy 
się, że to rzeczywiście ona zwracała się do nas z prośbą. 
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BILETOWA REWOLUCJA 

31 sierpnia w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu 
funkcjonował Mobilny Punkt Informacji ŚKUP,  
w którym można było uzyskać informacje dotyczące 
elektronicznych biletów komunikacji miejskiej oraz 
złożyć wniosek o spersonalizowaną (imienną) kartę 
ŚKUP. Ma to związek z wycofywaniem przez MZKP 
tradycyjnych, papierowych biletów autobusowych.   
Wszystkie papierowe bilety okresowe już zostały 
wycofane ze sprzedaży. W formie tradycyjnej zostały 
już tylko bilety jednorazowe.  

Pasażerowie, którzy do tej pory podróżowali z biletami 
okresowymi (np. miesięcznymi) muszą zapomnieć  
o papierowym dokumencie. Teraz obowiązuje ŚKUP, czyli 
Śląska Karta Usług Publicznych. ŚKUP to wspólny projekt 
dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK 
GOP. MZKP w Tarnowskich Górach przyłączyło się do 
projektu, aby utrzymać tzw. unię biletową z KZK GOP,  
w której związki trwają od ponad 20 lat. Dzięki unii 
możemy podróżować do np. Katowic bez konieczności 
kupowania oddzielnego biletu. Dla osób pracujących lub 
uczących się poza terenem MZKP, jest to bardzo wygodne 
rozwiązanie.  

Śląską Kartę Usług Publicznych można wyrobić wyłącznie 
w Punkcie Obsługi Klienta lub wysyłając wniosek przez 
internet (www.portal.kartaskup.pl). Na dokumencie będzie 
widnieć zdjęcie właściciela. Pracownik na miejscu 
zeskanuje zdjęcie, na przykład z dowodu tożsamości (lub 
inne – zdjęcie powinno mieć format legitymacyjny, takie jak 
umieszcza się w dokumentach. Nie mogą to być zdjęcia 
całej sylwetki, zbiorowe itp.). Fotografię będzie można 
również wykonać na miejscu, bez dodatkowych opłat. 

Karta jest wydawana na wniosek: osoby pełnoletniej, 
osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych 
(np. osoby małoletniej mającej, co najmniej 13 lat albo 
osoby znajdującej się pod kuratelą w rozumieniu art. 16 
par. 2 Kodeksu cywilnego), rodzica w imieniu dziecka 
znajdującego się pod jego władzą rodzicielską,  
z zastrzeżeniem pkt 2, opiekuna w imieniu osoby, nad 
którą sprawuje opiekę, pełnomocnika osoby fizycznej  
w imieniu swojego mocodawcy. Jeśli wniosek wypełniany 
jest w imieniu osoby trzeciej lub w jej imieniu chce się 
odebrać kartę, należy mieć przy sobie pełnomocnictwo 
własnoręcznie przez nią podpisane. Wzór pełnomocnictwa 
- załącznik nr 1 do Regulaminu Karty. Regulamin Karty  
i wzór pełnomocnictwa znajduje się na Portalu Klienta. 

Korzystając ze ŚKUP musimy pamiętać o rejestrowaniu 
swojego wejścia do komunikacji miejskiej, nawet jeśli 
kupiliśmy bilet miesięczny na nielimitowaną liczbę 
przejazdów. Jeśli dodatkowo zarejestrujemy 95 proc. 
swoich wyjść z autobusu, możemy liczyć na 5-procentową 
zniżkę przy zakupie kolejnego biletu.  

Więcej informacji na temat biletów na stronach:  

www.portal.kartaskup.pl  
www.mzkp.pl/bilety 

 

BEZPIECZEŃSTWO  
NA IMPREZACH 

Siedząc na trybunach myślimy o kibicowaniu, kiedy 
jesteśmy na festynie czy pikniku chcemy się po prostu 
dobrze bawić. Tymczasem organizator myśli, 
a przynajmniej powinien myśleć, o naszym 
bezpieczeństwie. O czym należy pamiętać organizując 
imprezę? Jak ją przygotować, by była zgodna 
z obowiązującymi przepisami? O tym mówił
komendant Komisariatu Policji w Tworogu podkom. 
Piotr Skolik. 

Większość imprez (sportowych, rekreacyjnych, 
muzycznych itp.) w naszym kraju nie mieści się w definicji 
imprezy masowej z powodu zbyt małej liczby uczestników. 
Tak jest m.in. w naszej gminie. Zarówno festyny, jak 
i mecze piłki nożnej należą do tzw. imprez zwykłych. Mimo 
to na organizatorze spoczywa ogromna odpowiedzialność. 
Zapewnienie uczestnikom bezpieczeństwa jest jego 
głównym obowiązkiem. Spotkanie w sprawie 
bezpieczeństwa podczas imprez, głównie sportowych, 
odbyło się w lipcu w Urzędzie Gminy w Tworogu. Wzięli 
w nim udział przedstawiciele policji, klubów sportowych 
oraz radni. Przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji na ten 
temat było niepokojące zachowanie kibiców podczas 
jednego z meczy piłkarskich w Tworogu. Był to sygnał dla 
organizatorów o istnieniu zagrożenia. Jak więc 
w przyszłości go uniknąć? – Najczęstszym błędem 
organizatorów jest ograniczenie się do poinformowania 
policji o terminie wydarzenia. Niestety to nie wystarczy….. 
Organizator musi o tym pamiętać i wykazać się 
umiejętnością przewidywania zagrożeń, znać przybliżoną 
liczbę uczestników, wiedzieć z jakim ryzykiem wiąże się 
impreza, a obiekt, na terenie którego odbywa się np. mecz 
powinien być odpowiednio przygotowany, w tym powinny 
być aktywne służby porządkowe organizatora, które dbają 
o przestrzeganie regulaminu obiektu. Najlepiej jeśli 
postanowienia takiego regulaminu są poparte uchwałą 
Rady Gminy, wówczas są one przepisami prawa 
miejscowego i Policja może je egzekwować  – wymienia 
podkom. Piotr Skolik. W przypadku meczy piłkarskich 
ważna jest także współpraca gospodarzy ze swoimi 
kibicami oraz z gośćmi. W sytuacji gdy kibice są znani 
z „wybryków”, warto rozważyć rozgrywki bez ich udziału. 
Minimalizacja ryzyka to forma zapewnienia 
bezpieczeństwa.  

Na szczęście u nas wakacje upłynęły spokojnie. Incydenty 
z kibicami w roli głównej nie miały miejsca.  

PIŁKARSKIE EMOCJE 

W lipcu wszyscy żyliśmy Mistrzostwami EURO 2016. 
Najpierw wyjście z fazy grupowej, potem wygrana 
ze Szwajcarią i wyrównana rozgrywka z Portugalią. 
Polska drużyna dostarczyła nam wielu wspaniałych 
emocji i dumy. A jak sobie radzą piłkarze z naszych 
klubów sportowych? Czy są wśród nich przyszłe 
gwiazdy murawy?  
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R            E            K            L            A            M            A 

Jeżeli będą chętni, animatorzy będą prowadzić zajęcia dla 
dzieci z roczników 2009-2010. Żacy i skrzaty do boju! 
„Sparta” na was czeka! 

A co słychać w drużynie seniorów? Zakończyli sezon na 
VII miejscu. Nowym trenerem 23-osobowej drużyny został 
Andrzej Kluba. Ponadto do seniorów przeszło 
4 zawodników z juniorów (Kacper Żelosko, Jan Pipke, 
Krystian Mik i Patryk Kozub).  

– Jestem tego pewny! Ale szansę na karierę mają tylko 
ci, którzy trenują. Infrastruktura sportowa w gminie 
daje ku temu wiele możliwości. Nie marnujcie więc 
czasu w domu, tylko korzystajcie  
z boisk póki pogoda pozwala! – zachęca wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.  

W tym numerze przyglądamy się klubom z Kotów  
i Tworoga. W kolejnym napiszemy o Boruszowicach  
i Połomii.  

LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORZEŁ" KOTY  
ZNOWU W A KLASIE! 

Po rundzie jesiennej sezonu 2011/2012 „Orzeł” Koty 
przechodził trudne chwile. Klub zawiesił swoją działalność 
z powodu braku zawodników (liczne kontuzje). Przerwa 
trwała 1,5 roku i po tym czasie klub wznowił rozgrywki od B 
klasy. Po 3 latach gry w najniższej klasie rozgrywkowej 
awansował do A klasy. Zarząd pragnie podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego awansu.  
– Naszym celem na najbliższy sezon jest oczywiście 
obrona przed spadkiem. Chcielibyśmy to zadanie osiągnąć 
jak najszybciej, bez konieczności rozpaczliwej walki do 
ostatniej kolejki. Fakt, że A-klasa w tym sezonie jest 
bardzo silna, nie ułatwia tego zadania – mówi trener Jakub 
Pilarski. Awans do A klasy wywalczyli: Stachańczyk 
Damian, Jonecko Paweł, Oczelok Piotr, Busek Michał, 
Sobczyk Michał, Gluch Adam, Zadrożny Patryk, Pilarski 
Paweł, Dudek Krzysztof, Kubiczek Robert, Musiol Kryspin, 
Zuterek Łukasz, Musiol Patryk, Karkocha Marcin, Pilarski 
Jacek, Pilarski Jakub, Pilarski Michał, Pilarski Wojciech. 

MŁODZI ZE „SPARTY” W DOBREJ KONDYCJI 

Młodzi piłkarze z Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” 
Tworóg sporo potrafią. Jeżeli tylko będą dalej z zapałem 
trenować mogą sporo osiągnąć. Póki co możemy być 
dumni. W wyniku konsultacji młodzików przeprowadzonych 
na boisku w Tworogu przez Podokręg Lubliniec dwóch 
chłopców ze „Sparty” wystąpiło w reprezentacji Podokręgu. 
Są nimi: Fabian Byszewski i Patryk Mandla. Fabian został 
ponadto królem strzelców w swojej kategorii wiekowej! 
Trenerem dwóch drużyn dziecięcych (juniorzy młodsi  
i orliki) jest Łukasz Chmiel. – Zapraszamy do treningów! – 
mówi sekretarz klubu, Łukasz Ziaja. „Sparta” obiecuje, że 
zarówno dla dzieci, jak i młodzieży znajdzie się miejsce. –  

 

Foto. Koty znowu w A klasie!  

Foto. Na zdjęciu powyżej wójt Eugeniusz Gwóźdź z synem oraz trenerem 
reprezentacji Polski w piłce nożnej. Wójt nie ma wątpliwości, że w naszej 

gminie są zawodnicy, którzy mają szansę na wielką karierę. 
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FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ  

Foto. Nie można jej życzyć stu lat, bo dawno setkę przekroczyła.  
30 sierpnia Eugenia Poskart  z Brynka skończyła 105 lat. Na zdj. z córką 

Agnieszką, zięciem Jerzym oraz wójtem gminy, Eugeniuszem 
Gwoździem. Czytaj więcej na str. 7. 

FOTORELACJE  
Z WYDARZENIA  
NA STRONACH: 

WWW.GOK-TWOROG.PL 

WWW.TWG-KURIER.PL 

WWW.TWOROG.PL 

Foto. Ale się działo! Dzieci opanowały scenę. W dodatku nie wyglądały na 
speszone i chętnie występowały. Co jeszcze przygotowały animatorki dla 

najmłodszych? Czytaj na str. 9. 

Foto. Dzieci z Nowej Wsi Tworoskiej uwielbiają ruch. Podczas festynu 
sołeckiego chętnie brały udział w konkurencjach przygotowanych przez 

GOK. Więcej o festynach w dziale „Pod lupą”.   


