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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

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. 6  
 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
P.H.U. „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Listopadowe smutki 

Za moim oknem 
pejzaż jesienny 
rankiem zamglony 
i jeszcze senny 

Smętne ogrody 
szare zagony 
na nich – 
zgłodniałe, kraczące wrony. 

Chmury - jak brudne mleko 
wiszą nad dachami 
nieutulone słońcem 
płaczą i płaczą 
nawet godzinami 

Przy drodze, 
pod starym krzyżem 
jeszcze się tli 
świeca zaduszkowa 
Za płotem – u sąsiadów 
zaskomlał  pies 
i zmoknięty  
do budy się schował. 

Wiatr na konarach 
odartych z liści 
wygrywa pełne bólu 
nokturnowe nutki. 
A do mnie  
z każdego kąta izby - 
wychodzą – 
nękają myśli 
niepokoją serce 
- listopadowe  
                   Smutki. 

                      Barbara Izworska 

 
Rys. Krystyna Nowicka 
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KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A 

MARCINKI  

10 i 11 listopada obchodziliśmy w gminie Tworóg 
marcinki. Galerie zdjęć z obchodów w Tworogu  
i w Wojsce znajdziecie wkrótce na naszej stronie 
internetowej: www.twg-kurier.pl 

Relację natomiast przedstawimy w grudniowym 
wydaniu.   
 

R            E            K            L            A            M            A 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Szum medialny wokół Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach
i niekończące się przepychanki na linii prezes-starosta 
z pewnością nie służą placówce. Czy pacjenci powinni się 
obawiać likwidacji oddziałów? Odpowiadamy na to pytanie 
w dziale „Na bieżąco”. 

Są mali, ale skuteczni! O kim mowa? Oczywiście 
o najmłodszych sportowcach „Sparty”. Okazuje się, że nie 
mają sobie równych. Zdolnych piłkarzy poznacie bliżej na 
str. 6. Z kolei w dziale „Kulturalnie” piszemy o naszej 
lokalnej historii. Z pomocą czytelników dotarliśmy do
kolejnych ciekawych informacji. Szukajcie na str. 8-11.  

W listopadowym wydaniu znajdziecie również kilka 
zaproszeń. Zwróćcie na nie uwagę – dotyczą zbliżającego 
się jarmarku adwentowego i zajęć Akademii Seniora. 
Warto!  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Karina Jaksa, Barbara Izworska 

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 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

10 października podczas sesji Rady Gminy jednogłośnie 
podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2017 (Uchwała nr 
XX/189/2016). 

Podatek od gruntów:  
• związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i 
budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;  

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 4,42 zł od 
1 ha powierzchni; 

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,31 zł 
od 1 m² powierzchni.  

• Niezabudowanych, objętych obszarem 
rewitalizacji i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym, obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  
w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł 
od 1 m² powierzchni. 

Podatek od budynków lub ich części: 
• mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;  
• związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,40 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej;  

• od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego – 5,35 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej.  

Podatek od budowli kanalizacyjnych oraz budowli 
służących do oczyszczania ścieków  
– 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.  
1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

Podatek od pozostałych budowli  
– 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 
1 pkt.3 i ust. 3-7 o podatkach i opłatach lokalnych. 

OPŁATA TARGOWA 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie opłaty 
targowej (XX/190/2016). W 2017 r. dzienna stawka opłaty 
targowej na terenie Gminy Tworóg wyniesie 2,30 zł od 
każdego rozpoczętego metra kwadratowego powierzchni 
zajmowanej na potrzeby handlu nie więcej niż 751,65 zł. 
Terminem płatności opłaty targowej jest dzień , w którym 
dokonywana jest sprzedaż. Zarządzono pobór opłaty 
drogą inkasa. Pobór powierzono w Brynku – Iwonie Pryk, 
w Boruszowicach-Hanusku – Marianowi Łuczak, w Kotach 
– Adamowi Wandzik, w Nowej Wsi Tworoskiej – Reginie 
Mika, w Połomii – Stefanowi Paś, w Świniowicach –
Patrycji Skowronek, w Tworogu – Krzysztofowi Pustułka, 
w Wojsce – Janowi Siwiec.  

ROTACJA W RADZIE GMINY 

10 października podczas sesji Rady Gminy powitano 
nowego radnego. Został nim Waldemar Profus (zastąpił 
zmarłego Wojciecha Żebrowskiego). Radny w obecności 
zebranych złożył uroczyste ślubowanie. – Wierny 
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję 
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców. Tak mi dopomóż Bóg – wygłosił. 
Ślubowanie zakończyło się gratulacjami i życzeniami 
owocnej pracy.  

Kolejny punkt obrad dotyczył wyboru 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Poprzez głosowanie
zdecydowano, że funkcję będzie pełnić Beata Czierpka-
Brol (uchwała nr XX/183/2016), która podziękowała 
radnym za okazane zaufanie.  

NIE TRUJMY SIĘ  

Okres grzewczy trwa. Przypominamy po raz kolejny
o zakazie pozbywania się śmieci w domowych 
kotłowniach. W ten sposób stwarzamy dla siebie 
i otoczenia zagrożenie. Prosimy Was o rozsądek 
i zastosowanie się do zaleceń. Tym bardziej, że jak 
zaznacza wójt Gminy Tworóg, są narzędzia do właściwego 
pozbywania się śmieci. Spalając śmieci w domowych 
piecach, do atmosfery trafiają groźne dla zdrowia związki 
tj. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale 
ciężkie (kadm, ołów, rtęć). Związki te osłabiają nasze 
organizmy i przyczyniają się do wzrostu zachorowalności 
m.in. na choroby układu oddechowego, alergie 
i nowotwory.  

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania 
odpadów komunalnych w urządzeniach nie 
przystosowanych do tego celu. Zgłoszenia 
o naruszeniu zakazu władze gminy będą traktować 
poważnie.  



5 

 

TWG 

KURIER POD LUPĄ 
NOWY CZŁONEK OSP  
– MERCEDES  

Ci, którym pomogli nie bez wzruszenia podkreślają: 
strażacy są najczęściej pierwszą służbą, która znajduje 
się na miejscu zdarzenia. Walczą nie tylko z ogniem, 
czy kataklizmami, udzielają również pierwszej pomocy 
medycznej i nieraz najzwyczajniej w świecie wspierają 
ofiary wypadków. Ważną rolę strażaków w budowaniu 
bezpieczeństwa społecznego niejednokrotnie 
podkreślał wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Robił to również, 
gdy Ochotnicza Straż Pożarna w Kotach zgłosiła się  
z prośbą o pomoc przy zakupie nowego wozu 
bojowego.  

Przedsięwzięcie trudne i kosztowne, wymagające 
pozyskania środków z kilku źródeł, ale możliwe do 
zrealizowania. 25 lipca został odebrany samochód 
ratowniczo-gaśniczy Mercedes Atego 1530 firmy Bocar, 
zastąpił on samochód marki Magirus Deutz z roku 1980. 
Po kilku miesiącach pracy wóz ma już za sobą ponad 20 
wyjazdów do akcji i można ocenić jego możliwości. – Jest 
to ważny krok w kierunku wzmacniania służb ratowniczych 
działających na terenie gminy i przeciwdziałaniu 
zagrożeniom – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Łączny koszt samochodu to 788 922 tys. Zakup 
finansowano ze środków Śląskiego Urzędu 
Marszałkowskiego (200 tys. zł), Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (200 tys. zł), 
Regionalnego Programu Operacyjnego (143 tys. zł), ze 
środków Gminy Tworóg (195 922 zł) oraz środków OSP – 
50 tys. zł. Jak przyznaje prezes OSP Joachim Soll, zakup 
nie byłby możliwy gdyby nie tyle źródeł zewnętrznych  
i przewiduje, że tak solidny zakup będzie służył gminie 
długie lata.  

W szeregach OSP w Kotach działa 30 strażaków, do tego 
należy dodać dwudziestoosobową orkiestrę dętą. 
Jednostka jest dobrze wyszkolona, wyjeżdża średnio 50 
razy w roku do akcji ratowniczo-gaśniczych. OSP posiada 
jeszcze jeden samochód, który został zakupiony pod 
koniec 2005 r. Jest nim lekki samochód marki Ford. Wóz 
marki Magirus Deutz z dniem 25 lipca został wycofany  
z podziału bojowego jednostki, jednocześnie został on 
wystawiony na sprzedaż. 

Strażacy dziękują wszystkim, którzy pomogli w osiągnięciu 
tak ambitnego celu: wójtowi Eugeniuszowi Gwoździowi,  
p. skarbnik Renacie Krain, radnym, pracownikom Urzędu, 
a także darczyńcom wpierającym OSP. Strażacy już dziś 
zapraszają na festyn z okazji 130-lecia OSP w Kotach, 
który odbędzie się 29 kwietnia 2017 r. Podczas tej 
uroczystości samochód zostanie oficjalnie przekazany,  
a jednostka złoży podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zakupu tego nowoczesnego samochodu. 

 

OSP WOJSKA GOSPODARZEM 

22 października w siedzibie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wojsce odbył się Zjazd Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Tarnowskich Górach, na którym przeczytano 
sprawozdanie za lata 2011-2016. Wojska po raz 
pierwszy była gospodarzem zebrania na takim 
szczeblu.  

Była mowa o finansach jednostek powiatowych (a jest ich 
łącznie 33), organizowanych zawodach sportowo-
pożarniczych różnych szczebli,  obozach młodzieżowych, 
spotkaniach integracyjnych, odznaczeniach. Jednostki 
z terenu gminy Tworóg oraz nasi druhowie byli często 
wymieniani w  sprawozdaniu. W latach 2011-2016 
członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
uczestniczyli w obozach organizowanych przez Zarząd 
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa 
śląskiego. W latach 2013, 2014 i 2015 obozami kierował 
druh Gerard Nickel (OSP Nakło Śląskie), a zastępcą był 
druh Joachim Soll (OSP Koty). W kadrze było również 
wielu strażaków z gminnych jednostek. Za godną uznania 
inicjatywę uznano organizowany w latach 2012-2015 kurs 
szkoleniowo-wypoczynkowy nad zalewem Poraj. Głównym 
organizatorem było OSP w Kotach przy współudziale 
Zarządu Gminnego w Tworogu.  

Podkreślono również rolę druha Andrzeja Pilota, który jako 
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej nie zapomina o wspieraniu powiatu 
tarnogórskiego. Podziękowano mu za ogromne 
zaangażowanie i współpracę z jednostkami.  

Spotkanie podsumowujące pracę Zarządu, zakończono 
podziękowaniami, odznaczeniami i wyborami nowych 
władz. Szczególne podziękowania złożono ustępującemu 
druhowi Janowi Jenczkowi, który przez 15 lat był 
Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP 
w Tarnowskich Górach. Podziękowanie w imieniu Wójtów 
i Burmistrzów złożył Eugeniusz Gwóźdź. 

Poniżej nowy skład Zarządu: 

Prezes Jan Ozga 
WICEPREZES Jerzy Gnacik 
WICEPREZES Andrzej Ecler 
WICEPREZES Krzysztof Krawczyk 
WICEPREZES Gerard Nickel 
Sekretarz Dariusz Chludziński 
Skarbnik Joachim Soll 
Członek Prezydium Kazimierz Złotosz 
Członek Prezydium Zbigniew Kozieł 
Członek Zarządu Roland Cuda 
Członek Zarządu Andrzej Pilot 
Członek Zarządu Janusz Patyk 
Członek Zarządu Sławomir Dramski 
Członek Zarządu Sebastian Gwóźdź 
Członek Zarządu Łukasz Kłosek 
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KURIER HOBBYSTA 
MALI, ALE SKUTECZNI!  

Podczas ostatniego meczu rundy jesiennej  
(29 października) drużyna orlików „Sparty” Tworóg 
pokazała, że jest bezkonkurencyjna. Mecz  
z reprezentacją Kalet zakończył się wynikiem 9:4. Tym 
samym młodzi piłkarze z gminy Tworóg zostali 
Mistrzami klasy orlików Okręgu Lubliniec. Sukces wart 
zaznaczenia, świadczy bowiem o ogromnym 
potencjale drzemiącym w młodym pokoleniu  
i umiejętnościach trenera. Choć Łukasz Chmiel 
pracuje z drużyną zaledwie od czerwca, udowodnił, że 
w ciągu kilku miesięcy można zrobić naprawdę wiele.  

Wyniki mówią same za siebie. Drużyna Orlików zagrała  
11 meczy i tylko raz przegrała. Młodziki zaliczyły 7 meczy 
– w tym tylko dwie przegrane. – Na początku zajęcia 
odbywały się trzy razy w tygodniu. W zasadzie była to już 
końcówka rozgrywek 2015/2016. Przymierzałem się więc 
do nowego sezonu. Treningi wznowiliśmy bardzo szybko  
w przeciwieństwie do innych zespołów. Pierwsze zajęcia 
odbyły się już 11 lipca. Moim celem było bardzo dobre 
przygotowanie drużyny do rozgrywek. Chciałem również 
udowodnić, że ciężką pracą można dojść do sukcesu – 
mówi trener Łukasz Chmiel. Drużyna trenowała codziennie 
na „Orliku” przy SP w Tworogu.  

Jak relacjonuje trener, w spotkaniach uczestniczyło od 18 
do nawet 30 chłopaków w różnych kategoriach wiekowych 
(dwie drużyny: Orlik 2006/2007 i Młodzik 2004/2005)  
z całej gminy, a także z ościennych miejscowości. W skład 
drużyn wchodzą młodzi i dobrze zapowiadający się 
zawodnicy. – Rozegraliśmy przed sezonem kilka spotkań 
kontrolnych z rywalami wyżej notowanymi, na tle których 
spisaliśmy się bardzo dobrze. Drużyna istnieje już od 
ponad roku. Widać wyraźny postęp w umiejętnościach 
poszczególnych chłopaków czego dowodem są powołania 
do reprezentacji okręgu, a także osiągnięcia indywidualne. 
Praca z nimi sprawia mi dużo satysfakcji – przyznaje 
Łukasz Chmiel. Trener podkreśla również rolę rodziców, 
którzy podchodzą do tematu z godnym podziwu 
zaangażowaniem. Pomimo wielu obowiązków znajdują 
czas na mobilizowanie dzieci, zawożą na treningi, 
dopingują i interesują się życiem klubu. 

Foto. Rodzice nie tylko oglądają mecze. Oni energicznie kibicują! Każdy 
gol i skutecznie przeprowadzoną akcję nagradzają głośnymi okrzykami, 

brawami, a nawet podskokami. Może w tej rodzinnej atmosferze tkwi 
źródło sukcesu?  

– Nie zawsze świeci słońce jak dziś – mówi mama jednego 
z piłkarzy. – Chłopcy grają w różnych warunkach, czasami 
w chłodzie i deszczu. Nieraz martwiłam się, że wszyscy 
będą chorzy. Tymczasem oni się trzymają. Jestem 
przekonana, że to zasługa regularnych treningów, 
przebywania na świeżym powietrzu i hartowania 
organizmu. To jedna z zalet. Jest ich oczywiście znacznie 
więcej. Bycie częścią drużyny to lekcja dyscypliny 
i prawidłowych zachowań w grupie. Uważam, że czas 
spędzony z rówieśnikami w takiej formie jest bardzo 
potrzebny – przekonuje. Rodzice starają się również 
towarzyszyć drużynom podczas meczy, także tych 
wyjazdowych. Jak sami przyznają, nie każdy może, ale 
mniejsza lub większa reprezentacja zawsze kibicuje. –
Chciałem podziękować wszystkim, którzy angażują się 
w życie drużyny. Przede wszystkim  rodzicom 
zawodników, którzy zawsze byli obecni i służyli pomocą 
w każdej sytuacji. Nie byłoby też tego sukcesu gdyby nie 
pomoc i wsparcie mojego ojca. Dziękuję – podsumowuje 
Łukasz Chmiel.  

Młodzik / Kadra jesień 2016 

1. JARUSZOWIEC Maciej 
2. MANDLA Patryk 
3. CHROMY Kevin 
4. BYSZEWSKI Fabian 
5. SPAŁEK Szymon 
6. KOWOLL Marcin 
7. CHMIELORZ Łukasz 
8. SITKO Alan 
9. SŁAWATECKI Tomasz 
10.CIEŚLIK Jakub 
11.RAZIK Jakub 
12.SWOBODA Mateusz 
13.NOWAK Maksymilian 
14.NOCOŃ Kajetan 
15.JARZĄBEK Denis 

Foto. Foto. Nasze zdjęcia zostały zrobione 29 października podczas 
ostatniego meczu rundy jesiennej. Jak widać pogoda i siły dopisały. 

Więcej zdjęć na naszej stronie www.twg-kurier.pl 
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Orlik / Kadra jesień 2016 

1. MINOR Paul 
2. RAZIK Jakub 
3. SŁAWATECKI Tomasz 
4. CIEŚLIK Jakub 
5. SOBANIA Karol 
6. SITKO Alan 
7. NOCOŃ Kajetan 
8. STASZ Krzysztof 
9. BYSZEWSKI Noel 
10. MAZUR Adrian 
11. WIND Rafał 
12. BREGUŁA Kacper 

Zachęcamy do uczestnictwa w treningach. Jak mówi 
trener nowe twarze są mile widziane. W sprawie 
zapisów można kontaktować się mailowo z trenerem:  

lukaszchmiel99@wp.pl. 

NA SPORTOWO 

Uczniowie SP w Tworogu uwielbiają sportową rywalizację. 
W tym roku szkolnym wzięli już udział w  Mistrzostwach 
Polski Południowej w Brydżu Sportowym  
w Starachowicach. Drużyna SP w Tworogu w składzie: 
Antonina Osadnik, Maria Jańczuk, Daria Imach znalazła 
się na dziesiątym miejscu w swojej kategorii. 

Z kolei 13 października w Boruszowicach odbył się finał 
Powiatowych Sztafetowych Biegów Przełajowych Powiatu 
tarnogórskiego. Drużyna chłopców Szkoły Podstawowej  
w Tworogu zajęła II miejsce nieznacznie ulegając drużynie 
z Nakła Śląskiego. Natomiast drużyna dziewcząt zajęła  
III miejsce ulegając dziewczętom z Boruszowic  
i Radzionkowa. 

Karina Jaksa 

WARSZTATY PLASTYCZNE  
– OFERTA DLA GRUP  

W związku z waszym ogromnym zainteresowaniem 
zajęciami plastycznymi organizowanymi przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, postanowiliśmy przygotować 
ofertę warsztatów dla szkół, przedszkoli a także innych 
grup. Mamy dla was wyjątkową propozycję edukacyjną. 
Nasze lekcje pobudzają wyobraźnię, rozwijają talenty  
i kreatywne myślenie, uczą różnych technik plastycznych 
oraz pomagają zdobyć wiedzę o sztuce. Zajęcia prowadzi 
profesjonalista – plastyczka Jolanta Warzecha. 

Tematyka warsztatów jest uzgadniania indywidualnie  
i dostosowywana do potrzeb grupy. Zajęcia trwają  
1,5 godziny. – Proponujemy m.in. malowanie na szkle, 
malowanie na drewnie, scrapbooking, decoupage, 
tworzenie biżuterii, filcowanie, ozdoby z recyklingu. 
Polecamy również warsztaty okazjonalne, podczas których 
dzieci będą mogły wykonać niepowtarzalne prezenty na 
Dzień Matki, Ojca, Babci i Dziadka, Nauczyciela, z okazji 
świąt itp. Na naszych warsztatach nie oceniamy!  

 

Nie chcemy, żeby krytyka przysłoniła dziecięcą 
spontaniczność. Dajemy natomiast wskazówki. Mówimy 
którędy podążać i gdzie szukać inspiracji – mówi Jolanta 
Warzecha.  

Cena z materiałami jest uzależniona od liczby  
Uczestników: 

• do 10 osób – 300 zł 
• 10-15 osób – 450 zł 
• 15 – 25 osób – 600 zł  

Powyższy cennik jest uśredniony. Koszt uzależniony jest 
od tematyki warsztatów i użytych materiałów.  

Dla placówek oświatowych z terenu gminy 
– cena do negocjacji.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury: 

+48 32 450 81 34 
+48 512 950 842 

e-mail: bibliotekatworog@poczta.onet.pl 

POD HASŁEM „HALLOWEEN” 

W piątek 28 października w Kotach odbyła się zabawa 
Halloweenowa. Uczestniczyły w niej dzieci z zajęć 
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w sali 
LKS Orzeł Koty.  

Mali mieszkańcy Kotów i okolicznych miejscowości 
z niecierpliwością oczekiwali dnia zabawy. Organizatorzy 
bowiem postarali się o niecodzienny, nieco straszny i 
bardzo wesoły nastrój. Dzieci przebrane w kolorowe stroje 
wcieliły się w duchy, czarownice, wampiry. Wszyscy przy 
dźwiękach muzyki bawili się wyśmienicie, a pani Animator, 
której organizatorzy składają serdeczne podziękowania, 
urozmaicała zabawę ciekawymi konkursami i zabawami. 
Wczesnym wieczorem zadowolone dzieci z uśmiechami na 
twarzach wróciły do swoich domów. 

Foto. Mali przebierańcy świetnie się bawili szalejąc na parkiecie, czy 
biorąc udział w zabawach i konkursach. Przede wszystkim jednak 

cieszyła ich możliwość wcielenia się w inną postać. Kostiumowa zabawa  
okazała się strzałem w dziesiątkę.    
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KURIER KULTURALNIE 
SZCZĘŚLIWEJ DROGI JUŻ 
CZAS… 

To był ostatni koncert tego typu. Jego droga wiedzie 
bowiem w nieco innym kierunku. Już nie tylko 
wokalnym, a również teatralnym. 21 października  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu podczas 
koncertu „Szczęśliwej drogi już czas...” Szymon Nitka 
podsumował swoje dotychczasowe osiągnięcia  
i podziękował wszystkim, którzy go wspierali.  

Młody mieszkaniec Boruszowic od dziecka był muzykalny. 
Uwielbiał śpiewać i tańczyć, chętnie też brał udział w 
festiwalach i przeglądach artystycznych. Z czasem zaczął 
występować publicznie na różnych uroczystościach i 
koncertach, związał się także z zespołem „Miedarzanie”. W 
2015 r. wystąpił w przedstawieniu „Jasełka na myśliwską 
nutę” w reżyserii Wiesława Kucharskiego. Dziś wie już na 
pewno, że przyszłość chce związać z teatrem i musicalem.  

Koncert „Szczęśliwej drogi już czas” miał podsumować 
dotychczasowe osiągnięcia. Szymon  zaśpiewał piosenki  
z lat 60. i 70. oraz kilka współczesnych utworów. – To dla 
mnie bardzo ważny koncert. Jest to podziękowanie dla 
tych, którzy pojawili się na mojej drodze artystycznej  
i doprowadzili do tego, że jestem w miejscu, w którym 
czuję się szczęśliwy oraz spełniony – pisze Szymon na 
facebooku. Występ składał się z utworów największych 
gwiazd polskiej estrady: Ewy Demarczyk, Anny German, 
Ryszarda Rynkowskiego oraz wielu innych.  

Obecnie Szymon Nitka kontynuuje edukację  
w Państwowym Policealnym Studium Wokalno-Baletowym 
w Gliwicach. Pracuje również gościnnie jako aktor  
w Teatrze Nowym w Zabrzu.   

Spotkanie można zaliczyć do bardzo udanych, a za jego 
organizację dziękujemy szkolnej bibliotece i Pani Danucie 
Berze. Z niecierpliwością uczniowie ze szkoły w Wojsce 
czekają na spotkanie z kolejnym wspaniałym i inspirującym 
człowiekiem…  
 

Hanna Blacha
 

Foto. Szymon Nitka na scenie sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu. Więcej zdjęć na www.twg-kurier.pl.  

Foto. Jak zachęcić dzieci do czytania? Spotkanie twarzą w twarz  
z pisarzem to chyba najskuteczniejszy sposób. W końcu książka  

z autografem to nie byle co… 

O NAJSŁODSZYM KOTKU NA 
ŚWIECIE…  

12 października, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wojsce, w ramach cyklu spotkań ze sławnymi i znanymi 
ludźmi, gościliśmy Waldemara Cichonia – pisarza książek 
dla dzieci pochodzącego z Tychów. Pan Cichoń przybył 
w mury naszej szkoły, by przybliżyć nam postać Cukierka 
– kota i jednocześnie bohatera cyklu jego książek. 
Opowiedział więc uczniom oraz przedszkolakom o wielu 
prawdziwych przygodach, które za sprawą Cukierka się 
wydarzyły, przeczytał fragment swojej książki, a także 
odpowiadał na liczne pytania ze strony dzieci. Okazało się 
również, że Pan Cichoń pisze książki nie tylko o kotach… 
Jest bowiem miłośnikiem gwary śląskiej, w której 
swobodnie się porusza, czego efektem jest m.in. pozycja 
Zdarziło się na Ślonsku, w której napisane gwarą 
opowieści przetłumaczone są na język polski. Po 
spotkaniu, każdy chętny mógł zakupić książki o losach 
Cukierka z autografem autora.  
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HISTORII CIĄG DALSZY… 

7 marca 1830 r. żona Antoniego Pallek – Józefa  
(z domu Lata) – rodzi syna. Małżonkowie dają mu na 
imię Casimir (Kazimierz) i szczęśliwie mieszkają  
w miejscowości Brünneck (dzisiaj Brynek). 28 lat 
później – 19 stycznia 1858 r. – dorosły już Casimir stoi 
na ślubnym kobiercu. Jego wybranką jest Hedwig 
Zdralek z Biskupitz (ur. 11 październik 1836 r.). Casimir 
jest pobożnym parafianinem, co roku uczestniczy we 
wrześniowych pielgrzymkach na Górę św. Anny. To on 
nosi krzyż, który później jego rodzina będzie 
przechowywać jako cenną pamiątkę.  

Wiemy, że Casimir miał co najmniej czwórkę dzieci: 
Paulinę, Franciszkę, Agatę i Frantza. Paulina Kurek 
mieszkała w Nowej Wsi i stosunkowo szybko owdowiała. 
Pewnego dnia jej ojciec – Casimir – poszedł z kosą na jej 
łąkę, by pomóc uporządkować teren. Wracając leśną 
drogą z Nowej Wsi do Brynka zastaje go burza. 
Nieszczęśliwie trafia go piorun. Casimir umiera. Dziś w tej 
okolicy na jednym z drzew wisi kapliczka. To o niej 
pisaliśmy w poprzednim numerze „TWG Kuriera”. 
Wówczas wiedzieliśmy jedynie o tragicznej śmierci 
bezimiennego chłopa. Dziś, dzięki wam drodzy czytelnicy, 
możemy powiedzieć znaczcie więcej. Nasz artykuł 
przeczytali potomkowie Casimira, a dokładnie jego 
prawnuczki (wnuczki jego syna Frantza). To one z luźnych 
fragmentów opowiadanych w rodzinie odtworzyły fragment 
własnej historii. Choć zależało im na pozostaniu 
anonimowymi, zdradzimy wam, że liczni potomkowie do 
dzisiaj mieszkają w naszej gminie. Co więcej, jedna  
z prawnuczek wciąż przechowuje krzyż, który wędrował na 
Górę św. Anny. Krucyfiks trafił najpierw do domu córki 
Franza – Heleny. Z czasem lipowy, lekki krzyż zaczął 
ulegać kornikom i nieubłagalnemu wpływowi czasu. Mąż 
Heleny Wiktor zadbał o nowy drewniany krzyż. Figura 
pozostała jednak oryginalna. Po śmierci Heleny i Wiktora 
krzyżem zaopiekowała się jedna z córek. Poniżej możecie 
zobaczyć ten zabytek.  

Do tragicznego wypadku w lesie doszło w 1889 r. 
Kazimierz stał prawdopodobnie pod dębem w chwili burzy. 
Zginął 16 czerwca.   

Dziękujemy Księdzu Proboszczowi parafii św. Antoniego 
w Tworogu za udostępnienie ksiąg parafialnych, a tym 
samym za udział w dziele ochrony lokalnej historii od 
zapomnienia.  

KAPLICZKI I KRZYŻE 
PRZYDROŻNE 

Nawiązując do tekstu z październikowego wydania 
gazety dotyczącego pielgrzymkowych tradycji, 
sięgnęliśmy po informacje o kulcie św. Anny na 
terenie gminy Tworóg.  Okazuje się, że przywiązanie 
do Świętej jest widoczne nie tylko w corocznych 
pielgrzymkach na Górę św. Anny. Ks. Henryk 
Gawelczyk poświęcił temu tematowi jeden ze swoich 
artykułów.  

W latach 30. XVII w. na terenie dzisiejszej parafii 
kotowskiej ochrzczono ok. 40 dzieci, z czego ponad 
połowę stanowiły dziewczynki. Co trzecia z nich otrzymała 
na chrzcie imię Anna, co znaczy łaska. – W 1687 r. 
wizytował kotowską parafię archidiakon Marcin Stephetius. 
W protokole wizytacyjnym czytamy, że w starym kościele 
(drewnianym) w Kotach, po prawej stronie stał bardzo 
stary ołtarz ku czci św. Anny (…) – pisze ks. Henryk 
Gawelczyk w artykule wydrukowanym w informatorze 
parafialnym z 27 sierpnia 1995 r. Z tego samego tekstu 
dowiadujemy się, że w bibliotece klasztornej na Górze św. 
Anny zachowała się stara kronika założona przez 
gwardiana o. Bonawenturę Szulca.  Wspomina w niej o 
dobrodziejach z naszej gminy: pisze o hr. Janie Leopoldzie 
de Verdugo, dziedzicu dóbr tworogowskich oraz baronie 
Karolu Fryderyku Schultzendorffie z Brynka, którzy 
ofiarowali  z własnych kuźnic żelazo na budowę klasztoru. 
Transportem na Górę św. Anny zajęli się poddani z parafii. 
Opis budowy klasztoru pochodzi z 1734 r.  

 

Foto. Datę urodzin Casimira, informacje na temat jego rodziców i dzieci 
zdobyliśmy z dokumentu przypominającego księgę rodzinną, kronikę, 

której zgodność ze stanem faktycznym można było potwierdzić urzędowo. 
Prowadziła ją rodzina w I połowie XX w.   
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Foto. Kapliczka, której jeden z  rysunków technicznych widać powyżej, 
znajduje się na końcu ul. Starowiejskiej w Kotach. Opiekują się nią 

państwo Imach, którzy mieszkają tuż obok. Utrzymują trawnik, dbają  
o kwiaty, zajmują się drobnymi remontami. Robią to od 1990 r.  

Nas jednak najbardziej interesuje współczesna 
kapliczka św. Anny, o której wspomina przywołany 
artykuł. Obiekt znajduje się na ul. Starowiejskiej  
w Kotach i powstał z inicjatywy ówczesnego 
proboszcza ks. Henryka Gawelczyka oraz państwa 
Krystyny i Zygfryda Bienias. – W czerwcu 1990 r. 
Aniela Krain wykonała projekt techniczny kapliczki. 
Teren, na którym miała stanąć ofiarowali państwo 
Teresa i Helmut Kopyciok. Głównymi wykonawcami 
projektu byli Elza i Antonii Imach wraz z rodziną. 
Pomagało zresztą wielu parafian z Kotów m.in. Leon 
Soll, Emil Breguła, Józef Dudek, Henryk Brodziak. 
Figurę św. Anny zakupili państwo Bienias. Została ona 
poświęcona we wrześniu podczas uroczystości 
Podwyższenia Krzyża na Górze św. Anny. 20 września 
figurę zamontowano w kapliczce, zaś proboszcz parafii 
w Kotach dokonał jej poświęcenia. W uroczystości 
wzięło udział wielu parafian z Kotów, Potępy  
i okolicznych miejscowości. Jednak najbardziej cieszy, 
że przy kapliczce zatrzymują się ludzie – piesi, 
rowerzyści, czasami ktoś podjeżdża samochodem. 
Najważniejsze, że ci ludzie znajdują chwilę, by się 
pomodlić, zapalić znicz, złożyć kwiaty, a nieraz również 
zrobić zdjęcie. Miło na to patrzeć – relacjonują państwo 
Jan i Łucja Imach, którzy od 1990 r. opiekują się 
kapliczką.  

O tym, że kapliczka jest ważna dla lokalnej 
społeczności świadczy chociażby fakt, że z okazji 20. 
rocznicy jej powstania (w 2010 r.) ks. Marcin Kwoczała 
– obecny proboszcz – wydał małe obrazki 
przedstawiające kapliczkę z dopiskiem: (…) Niech ta 
kaplica będzie drogowskazem do pielgrzymowania na 
Górę św. Anny, a ludziom chorym i w podeszłym 
wieku, którzy już pielgrzymować nie mogą, podporą  
i pocieszeniem.  

Z PRZYMRUŻENIEM OKA  

W kolejnej odsłonie satyrycznych, gwarowych rymowanek 
autorstwa mieszkańca naszej gminy będzie mowa 
o chorobach i kościele. Oczywiście wszystko utrzymane 
w klimacie czarnego dowcipu. Posłuchajcie… 
Z przymrużeniem oka. 

LAZARYT 

W lazarycie leżą chorzy, 
Zamiast lepiej, to im gorzej… 
Jedni kwinczom, ci stynkają, 

A doktory – nie pomagają. 

Po co dawać pile chorym? 
lepszy kontrakt z kopidołym… 

Przeca prowda godom wom 
Doktor woli szybki zgon! 

Bo na zgonie nikt nie traci, 
wręcz przeciwnie – się bogaci. 

Pierwszy to się cieszy ZUS, 
Bo nie płaci renty już. 

Drugo cieszy się kobita 
PZU wypłaci i są kwita 

Są tyż inni co się cieszom, 
Bo dochody się podniesom… 

FARA 

Poszoł Jorguś roz na fara, 
by zamówić tam łofiara 
A, że chop dużo mioł 

– farosz za to sporo chcioł… 

Jorguś zrobioł mina zło 
– nie pomogło nawet to. 

Tako boło to zapłata, 
Że łon musioł wziąć to w ratach! 

Chcioł łon dać tyż na zalycki 
Ale stówka łod duszyczki 
Jego złość tak boła sroga, 

że łon poszoł z tym do Boga 

A Ponbuczek mu nagodoł, 
żeby się tak nie buntowoł: 

– Przeca wszystko jest okej, 
Idź na fucha i mu dej! 

J. 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I 
 
BO JAK NIE MY TO KTO? 

20 października w Szkole Podstawowej w Tworogu 
odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dzień był pełen 
wrażeń, zarówno dla Rodziców, których dzieci 
przekraczały właśnie pierwszy próg dojrzałości, jak i dla 
samych pierwszaków, a w szczególności Kewina, który na 
co dzień ma zajęcia indywidualne.  

Zgodnie ze słowami piosenki „Bo jak nie my, to kto”, 
uczniowie weszli na scenę pewni siebie, mimo że musieli 
występować przed całą szkolną społecznością. Cały 
występ był równie spektakularny jak wejście. Na duże 
uznanie zasłużył polonez w wykonaniu pierwszaków. Po 
artystycznym występie i zdaniu egzaminu uczniowie, jak 
każe szkolna tradycja zostali pasowani przez Dyrektora 
szkoły laską wodza afrykańskiego. Po pasowaniu 
uczniowie wraz z Rodzicami udali się na słodki 
poczęstunek. W  tym szczególnym dniu Rada Rodziców 
pamiętała o wszystkich uczniach, fundując im kosz pełen 
słodyczy. Uczniów przygotowała wychowawczyni 
Katarzyna Mika. 

W ZACZAROWANYM LESIE WOJSKI…  
 
Hej, ho! Hej, ho! Do pracy by się szło…! – tymi słowami 
uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Wojsce, 
powitali przybyłych na uroczystość „Pasowania na Ucznia” 
gości. Pierwszoklasiści, przebrani za krasnoludków 
zamieszkałych w lesie w Wojsce, musieli wykazać się nie 
lada zdolnościami i umiejętnościami, by sprostać 
wymaganiom złej czarownicy i stać się prawowitymi 
uczniami szkoły. Były więc piosenki, zadania, tańce  
i wierszyki, a wszystko po to, by zdjąć z głowy 
zaczarowane czapki krasnali i włożyć te prawdziwe – 
uczniowskie. Wszystko, na całe szczęście, udało się 
znakomicie i po oficjalnym pasowaniu piórem oraz złożeniu 
ślubowania, stali się prawdziwymi uczniami! 

 

Uczniom klasy I oraz ich rodzicom życzymy samych miłych 
i dobrych chwil spędzonych w murach szkoły w Wojsce. 

Hanna Blacha

Z DUMĄ W MUNDURKACH  

20 października 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Boruszowicach odbyła się uroczystość Pasowania na 
Ucznia. Uczniowie klasy I i IV przedstawili program 
artystyczny, po którym pierwszaki złożyły ślubowanie 
i zostały pasowane na ucznia przez dyrektora szkoły.  
 

Na znak, że dzieci zostały pełnoprawnymi członkami 
społeczności szkolnej otrzymały mundurki, które odtąd 
codziennie będą z dumą nosić. 

DZIEŃ JABŁUSZKA W SP  
W TWOROGU 

6 października w SP w Tworogu obchodzono Dzień 
Jabłuszka. Dzień ten miał na celu zachęcanie dzieci do 
spożywania owoców, a w szczególności jabłek i to pod 
różnymi postaciami.  
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 5. Edukacja wczesnoszkolna „Zostanę Mędrkiem”. 
 6. „Matematyka to proste” – zajęcia wyrównawcze klasa    
IV-VI. 
 7. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy IV i VI 
przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego z języka 
angielskiego. 
 8. Zajęcia teatralne rozwijające kompetencje społeczne. 
 9. Zajęcia z dysleksji.  
10. Zajęcia specjalistyczne z dysortografii, dysgrafii. 
11. Zajęcia logopedyczne. 
12. Zajęcia z socjoterapii. 
13. Arterapia. 
14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami 
pedagogiki zabawy, arteterapii i terapii rąk. 
15. Matematyczna Akademia Myślenia” poprzez 
eksperyment. 
16. Zajęcia przyrodnicze z elementami matematyki. 
17. Wyjazd edukacyjny Centrum Nauki Kopernik – 
warsztaty robotyczne. 

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć wyrównujących 
szanse z wykorzystaniem ICT i e-learning: 
wyrównawczych, rozwijających, pedagogiczno-
psychologicznych oraz pozaszkolnych, w tym 
rozwijających kompetencje kluczowe. Celem projektu jest 
podniesienie jakości oferty edukacyjnej, jakości kształcenia 
ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych 
i rozwój kluczowych kompetencji (porozumiewania się 
w języku obcym, umiejętności logicznego myślenia 
i rachunkowości, umiejętności interpersonalnych, 
komunikacji społecznej, umiejętności percepcyjno-
motorycznych, umiejętności i wiedzy posługiwania się 
narzędziami ICT). 

OPŁATY ZA GROBY 

Zarządca Cmentarzy Komunalnych w Tworogu 
i Boruszowicach – Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. 
z o.o. przypomina, że po upływie 20 lat należy uiścić opłatę 
za groby bliskich na kolejne lata. Po upływie terminu 
i nieuiszczeniu opłaty za grób, zostanie przeprowadzona 
jego likwidacja. Okres umożliwiający dokonanie opłaty to 
1 rok po upływie terminu ważności opłacenia miejsca na 
cmentarzach komunalnych. 

Cennik opłat uzupełniających za miejsce na cmentarzach 
komunalnych w Tworogu i Boruszowicach po 20 latach:  

1.  5 lat – 135,00 zł 
2. 10 lat – 235.00 zł 
3. 15 lat – 325,00 zł 
4. 20 lat – 455,00 zł 

Podane ceny są cenami w kwocie brutto. W przypadku 
grobu podwójnego cena liczona jest razy dwa. 

Dodatkowe informacje można uzyskać  
pod nr tel. 032 381 00 50. 

www.zuk.tworog.wer.pl/cmentarz.htm 

 

 

Uczniowie mieli okazję skosztować ciast i racuchów 
przygotowanych z polskich jabłek. Szczególne 
podziękowania dla rodziców i babć za zaangażowanie  
w przygotowanie akcji. Inicjatorem wydarzenia była pani 
Izabela Piecuch.  

EDUK@CJA NA 5 W 
BORUSZOWICACH! 

W  roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa  
w Boruszowicach bierze udział w projekcie pt. „Eduk@cja 
na 5 w ZSP w Boruszowicach” realizowanym przez Gminę 
Tworóg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 
Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. 
Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 
Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 
oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości 
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego  
i średniego dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności 
kształcenia elementarnego – konkurs. 

Uczniowie szkoły biorą udział w  następujących zajęciach: 
 
 1. Koło matematyczne. 
 2. Koło języka niemieckiego „Deutsch ist Toll”. 
 3. Koło komputerowych technik multimedialnych. 
 4. Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu zewnętrznego 
z języka angielskiego dla uczniów klasy V – koło. 
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KRUS  

Kilka miesięcy temu zlikwidowano siedzibę Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)  
w Tarnowskich Górach. Teren powiatu obsługuje obecnie 
placówka w Katowicach. Rolników jednak nie przekonuje 
takie rozwiązanie. Są zdania, że siedziba w Tarnowskich 
Górach powinna zostać przywrócona. Wójt Gminy Tworóg 
potwierdza, że do Urzędu Gminy w Tworogu wpłynęły 
prośby i uwagi rolników na ten temat. – Rozumiemy 
rolników i będziemy się starać o ponowne otwarcie 
siedziby w Tarnowskich Górach – zapewnia Eugeniusz 
Gwóźdź. 

INWESTYCJE DROGOWE 

• UL.TYLNA (POŁOMIA) 
1 września został ogłoszony nieograniczony przetarg na 
wykonanie przebudowy ulicy Tylnej w miejscowości 
Połomia znajdującej się na działce gminnej o nr 95/18, 
221, 223, 656/78. Ulica Tylna krzyżuje się z ul. Pyskowicką 
(drogą powiatową) i ul. Bytomską (drogą powiatową). 
Wzdłuż ulicy znajduje się zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. Ulicę zaprojektowano o szerokości 3,0 m  
z pochyleniem jednostronnym skierowanym zgodnie  
z ukształtowaniem terenu w kierunku projektowanego 
ścieku ulicznego. Wzdłuż jezdni zaprojektowano gruntowe 
pobocze o szerokości  0,50. Długość przebudowy wynosi 
ok. 514 m. Firma, która przedstawiła najkorzystniejszą 
ofertę to FIRMA LARIX. Prace remontowe trwają do dnia 
dzisiejszego. Planowane zakończenie wg umowy przypada 
na dzień 30 listopada 2016 r. Koszty realizacji inwestycji 
będą pokryte ze środków własnych Gminy. 

 
• UL.BRZOZOWA (TWORÓG) – II ETAP  

14 października został ogłoszony przetarg na przebudowę 
ulicy Brzozowej w miejscowości Tworóg zakończenie – II 
etap. Inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora 
o nr 740/109.  W poprzednim roku został zrealizowany i 
wykonany I etap przebudowy ulicy Brzozowej, tj.  
 a) Brzozowa – Główna 
 b) Brzozowa – Boczna.  

Projektowaną przebudowę ulicy Brzozowej 
zaprojektowano w istniejącym śladzie drogi. Ulica będzie 
miała szerokość 5,0 m z jednostronnym pochyleniem  
w kierunku ścieku ulicznego dla odcinka ulicy Brzozowa-
Zakończenie. Drogę zaprojektowano o przekroju ulicznym 
z obustronnymi krawężnikami. Wzdłuż jezdni 
zaprojektowano utwardzone pobocze o szerokości 0,50. 
3 listopada dokonano otwarcia kopert z ofertami. Ww. 
inwestycję Gmina Tworóg pokryje ze środków własnych 
Gminy.  

• UL. OGRODOWA W KOTACH 

W minionym roku wykonano przebudowę ul. Ogrodowej  
w Kotach w ramach Narodowego Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych (aktualna nazwa – Program Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej). Okres 
realizacji projektu: III - IV kwartał 2015 r. 
 

„TRÓJKA” W OPAŁACH? 

15 tys. pacjentów rocznie, ponad 500 pracowników 
i sporo wyzwań na horyzoncie. Pomimo wielu 
problemów, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala 
Powiatowego w Tarnowskich Górach, Izabela 
Paprotna, uspokaja. – Szpital ma się dobrze. Mówię to 
z pełną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapewnieniami 
Pani Prezes, mieszkańcy powiatu nie muszą się 
obawiać zamykania oddziałów czy prywatyzacji. 
Raczej muszą się liczyć z inwestycjami, które szpital 
jest zmuszony przeprowadzić. Na liście priorytetów 
jest Oddział Psychiatryczny, którego stan daleki jest 
od zadowalającego.  

W październiku odbyła się nadzwyczajna sesja rady 
powiatu w sprawie „trójki”. Głównym tematem spotkania 
było dokapitalizowanie szpitala. Apelowano o 1 mln zł na 
najpilniejsze potrzeby, w tym na termomodernizację 
oddziału psychiatrycznego. Szpital będzie również musiał 
postarać się o nową salę operacyjną ze względu na 
wymogi NFZ. Takie cele zdaniem Paprotnej stanowią 
istotę sprawy. Nie przepychanki polityczne, a inwestycje, 
które poprawią jakość usług i wpłyną na warunki w jakich 
pacjenci wracają do zdrowia. – To prawda, że szpital nie 
ma na chwilę obecną zdolności kredytowej. Nie może 
liczyć na pomoc banków komercyjnych. Ma jednak 
obowiązek dbania o bezpieczeństwo pacjentów. 
Inwestycje są niezbędne. Korzystamy więc z obcego 
kapitału, ale w sposób kontrolowany. Zakładamy dodatni 
wynik finansowy, dbamy o niego i co najważniejsze –
osiągamy go. Sprawne przeprowadzenie remontów i 
dalsze wdrażanie założonego planu – na tym powinniśmy 
się skupić. Naszym celem jest rozwój, ale do tego jest 
potrzebna współpraca ze starostą – przekonuje Izabela 
Paprotna.  

Józef Burdziak z kolei nie kryje żalu. – W moim kierunku 
formułowane są zarzuty o rzekomej niechęci do rozmów 
o Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. 
Tymczasem w ostatnim czasie odbyły się z mojej 
inicjatywy spotkania z Burmistrzami i Wójtami gmin 
powiatu tarnogórskiego, z lekarzami pracującymi w WSP 
S.A., a także spotkania mające na celu pozyskanie 
środków na finansowanie szpitala. Wkrótce odbędą się 
m.in. spotkania z przedstawicielami związków 
zawodowych przy WSP S.A. – czytamy w Oświadczeniu
Starosty Tarnogórskiego w sprawie obecności na sesjach 
Rady Powiatu opublikowanym 4 listopada.  

– Sesja nadzwyczajna zakończyła się podjęciem uchwały 
intencyjnej w tej sprawie. Dokapitalizowanie szpitala 
wymaga jednak złożenia wniosku przez zarząd powiatu. 
Na ten moment nie zostało to zrobione – tych pieniędzy po 
prostu nie ma. Najprawdopodobniej środki, o które prosi 
szpital, znajdą się w budżecie na 2017 r. – mówi 
przewodniczący rady powiatu Adam Chmiel.  

O tym, że los szpitala nie jest obojętny gminie Tworóg, 
zapewnia wójt Eugeniusz Gwóźdź. – Uczestniczyłem 
w wielu spotkaniach dotyczących szpitala. 
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Trzeba pamiętać, że mieszkańcy naszej gminy są jego 
pacjentami. To tam w pierwszej kolejności trafiają. Temat 
dotyczy na wszystkich, dlatego jako wójt czuję się 
zobowiązany na bieżąco monitorować sprawę – podkreśla.   

Szum wokół „trójki” i niekończące się przepychanki na linii 
prezes-starosta z pewnością nie służą placówce,  
a narastająca gęsta atmosfera nie sprzyja kompromisom. 
Wychodzenie z zadłużeń, szczególnie tak wysokich jak  
w przypadku „trójki”, jest procesem wieloletnim. 
Niewątpliwie jednak placówka została skierowana na 
właściwe tory. – Faktem jest, że nastroje w szpitalu zostały 
wygaszone. Załoga i zarząd mówią wspólnym językiem. 
Pani prezes rozmawia z pracownikami i trzyma finanse  
w ryzach. Zbilansowanie przychodów z kosztami w 2015 r. 
należy potraktować jako sukces. Ten sukces będzie 
prawdopodobnie powtórzony w tym roku. Starostwo 
powiatowe natomiast, jako organ prowadzący, musi 
wprowadzić majątek do spółki – mam na myśli budynek 
główny, który został wyremontowany – przyznaje Adam 
Chmiel.  

CZASAMI WŚRÓD ZMIENNYCH 
ROBÓTEK JESIENNY NAWIEDZI 
NAS SMUTEK… 

Nasz organizm to skomplikowany mechanizm 
potrzebujący odpowiedniej konserwacji i najwyższej 
jakości paliwa. Jak odpowiednio o niego dbać  
w okresie jesiennym? Co robić, kiedy odczuwamy 
smutek i melancholię? 4 listopada w ramach Akademii 
Seniora miał miejsce wykład psychologiczno-
pedagogiczny „Jak pokonać jesienne smutki?” 
prowadzony przez Natalię Frączek. Kto był, ten już wie 
jak sobie radzić z humorami… 

– Jesienią wiele osób skarży się na złe samopoczucie: 
apatię, osłabienie czasem drażliwość. O wywoływanie 
złego nastroju w ponure jesienne dni najczęściej obwiniane 
jest niskie ciśnienie atmosferyczne. Jednak nie ma ono aż 
tak wielkiego wpływu na samopoczucie. Okazuje się, że 
większe znaczenie ma zawartość tlenu w powietrzu, 
wilgotność i nasłonecznienie – wyjaśniała Natalia Frączek. 

Obok pogody na nasz nastrój mają wpływ oczywiście 
słynne hormony: melatonina i serotonina. Melatonina jest 
produkowana przez szyszynkę. Regułą jest prosta. Im 
mniej światła, tym więcej melatoniny w naszym 
organizmie. Dlatego też jesienią gdy dni stają się krótsze 
stajemy się bardziej ospali i mniej efektywni. – Serotonina 
odpowiada za nasz nastrój, utrzymuje dobre 
samopoczucie. Produkuje go szyszynka i ściany jelit. 
Najprostszym sposobem na pobudzenie jego produkcji jest 
zjedzenie czekolady, nie jest to idealne wyjście… – 
przestrzega pani Natalia. Efekty są bowiem krótkotrwałe. 
Lepszym rozwiązaniem jest zbilansowana dieta bogata  
w witaminy C i D. A – w ten sposób naturalnie stymulujemy 
produkcję hormonu.  

Sposobów na walkę z jesienna chandrą jest oczywiście 
wiele: fototerapia, akupunktura, spotkania towarzyskie, 
hobby, czekolada… 

 

Foto. Od lewej Barbara Izworska i Natalia Frączek. Jak widać jesienne 
smutki tych Pań nie dotyczą. 

 
Przede wszystkim jednak nie wolno nam zapominać 
o sobie. – Pozwólmy sobie na odrobinę egoizmu – mówi 
wprost prelegentka. I tego wam życzymy. Odwagi do 
odpoczynku, do spędzania czasu w sposób jaki sprawia 
wam przyjemność: z filiżanką herbaty, z książką, 
spacerując lub śpiewając piosenki takie jak te przywołane
podczas spotkania. Przecież, jak twierdzą Jeremi Przybora 
i Jerzy Wasowski, „Piosenka jest dobra na wszystko”… 

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W TWOROGU ZAPRASZA 
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Foto. Oto nowy nabytek OSP w Kotach. Średni samochód terenowy  
z napędem 4 x 4, silnikiem 299 KM, z dopuszczalną całkowitą masą 16 

000 kg. Kabina jest zespolona 6-osobowa w układzie 1 + 1 + 4. 
Zabudowa ratowniczo – gaśnicza jest wykonana w całości z materiałów 
kompozytowych. Posiada 7 skrytek zamykanych żaluzjami aluminiowymi 
z zamknięciem rurowym, zbiornik wody 4500 l i środka pianotwórczego 

450 l, autopompę dwuzakresową typ A 16/8 – 4/40, wyciągarkę 
elektryczną 8 ton, szybkie natarcie o długości 60 m, działko wodno-

pianowe typ DWP 8/16 oraz zraszacze przednie i boczne. Oświetlenie  
zewnętrzne i wewnętrzne wykonane w technologii LED.  

Niżej zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP  
w Tarnowskich Górach, który odbył się w Wojsce.  
Więcej strażackich informacji w dziale „Pod lupą”.   

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Podczas ostatniego meczu rundy jesiennej drużyna orlików 
 „Sparty” Tworóg pokazała, że jest bezkonkurencyjna.  

Czytaj na ten temat w dziale „Hobbysta”. 

www.facebook.com/andrzej.pilot 


