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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ROZBUDOWA  
SP W TWOROGU 

– A szkoła rośnie, rośnie, a wraz  
z nią rosną nasze nadzieje na 
spełnienie marzeń. Już jest kolejne 
piętro, widać klasy, szatnie, 
schody… – taki wpis widnieje na 
stronie internetowej szkoły. 
Nauczyciele i uczniowie nie mogą 
się doczekać chwili, kiedy 
wprowadzą się do nowych klas.  

Na jakim etapie jest rozbudowa?  
O tym w „Na bieżąco”.  

MIKOŁESKA KOŃCZY 
BATALIĘ 

11 sierpnia ruszył remont drogi 
dojazdowej do Mikołeski. Batalia  
o wykonanie nowej nawierzchni  
ul. Kaletańskiej trwała dosłownie 
dekady.  

O tym na str. 14.  

WÓZ Z BORUSZOWIC 
GWIAZDĄ FILMOWĄ  

W Boruszowicach nakręcono 
fragment dokumentalnego cyklu 
„Opowiem ci o zbrodni”. Odcinek 
dotyczy seryjnego mordercy  
ze Śląska Bogdana Arnolda. 
Dlaczego wybór padł na naszą 
gminę?  

Odpowiedź na str. 11.  

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy „MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

BORUSZOWICE 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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KURIER TABLICA 
GMINNY OŚRODEK KULTURY W TWOROGU ZAPRASZA 
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KURIER SESJA 
RAPORT O STANIE GMINY  
I WOTUM ZAUFANIA 

Co roku, organ wykonawczy przedstawia radzie gminy 
raport o stanie gminy. Dokument ten obejmuje 
podsumowanie działalności wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) w roku poprzednim, w szczególności realizację 
programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego. Rada gminy może określić w drodze 
uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. Raport  
o stanie gminy za miniony rok został przedstawiony 
podczas sierpniowej sesji Rady Gminy.  

Radni zapoznali się z raportem oraz zobaczyli krótki film 
traktujący o najważniejszych inwestycjach minionego roku 
będący swego rodzaju podsumowaniem dokumentu. 
Następnie przeszli do głosowania, którego efektem było 
podjęcie uchwały nr XIX/171/2020 w sprawie udzielenia 
wójtowi wotum zaufania.  

Raport o stanie gminy znajdziecie na stronie bip.tworog.pl 
Wspomniany film zobaczycie m.in. na stronie  

www.twg-kurier.pl (zakładka „filmy”). Polecamy! 

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA 

24 sierpnia, podczas ostatniej sesji Rada Gminy 
udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za rok 2019 (uchwała nr XIX/173/2020).  

Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 
komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy  
i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Wniosek 
ten podlega kolejno zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową. Uchwałę w sprawie absolutorium rada 
gminy podejmuje bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu rady gminy. 

Na sierpniowej sesji przedstawiono sprawozdanie 
finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2019 r., informację o stanie mienia komunalnego za 2019 
r., stanowisko komisji rewizyjnej oraz opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej. Po zatwierdzeniu bloku sprawozdań, 
radni przeszli do głosowania nad udzieleniem wójtowi, 
Eugeniuszowi Gwoździowi absolutorium. Uchwałę w tej 
sprawie podjęto jednogłośnie, trzynastoma głosami. – 
Wysoka Rado, chciałem bardzo serdecznie podziękować 
w imieniu własnym, mojego zastępcy, Pani skarbnik  
i wszystkich pracowników. Dziękuję za udzielenie 
absolutorium – mówił podczas sesji Eugeniusz Gwóźdź.  

W tym roku po raz pierwszy ma zastosowanie zasada 
mówiąca, że nieudzielenie absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 rok może skutkować przeprowadzeniem 
referendum w sprawie odwołania wójta.  

 

SZKOŁY – ZASADY 
FUNKCJONOWANIA 

Jak kształcenie będzie przebiegać w gminie Tworóg? 
Sytuacja jest oczywiście dynamiczna i w każdej chwili 
może się zmienić, jednak na ten moment dzieci wróciły
do szkolnych ławek i uczą się w sposób tradycyjny 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i stosując 
wytyczne GIS, MZ i MEN.  

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie 
podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona 
podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby 
trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne 
czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie muszą
nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką 
organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi 
zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na 
terenie szkoły. 

Wprowadzono warianty funkcjonowania szkół i placówek 
w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia zakażenia na 
danym terenie. Gmina Tworóg będzie działać na ten 
moment w ramach Wariantu A – tradycyjna forma 
kształcenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia 
epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie 
mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę 
szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa 
warianty kształcenia: B  – mieszana forma kształcenia 
(hybrydowa) i C – kształcenie zdalne.  

Poszczególne placówki oświatowe działające na 
terenie gminy zamieściły na swoich stronach 

internetowych szczegółowe informacje na ten temat.  

Minister Edukacji Narodowej, Minister Infrastruktury oraz 
Główny Inspektor Sanitarny wystosowali list dotyczący 
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, w którym 
zaznaczono, że uczniowie korzystający z komunikacji 
publicznej oraz szkolnych autobusów są zobowiązani do 
zasłaniania nosa i ust. 
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KURIER POD LUPĄ 
MIASTO JĄ WOŁA!  

Trzynasta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki 
Niwnej „Art Naif Festiwal” w tym roku zgromadziła 
ponad 300 artystów z 30 krajów. W tym światowym 
gronie były akcenty lokalne. Mnóstwo barwnych 
opowieści pędzlem napisanych, wśród których nas 
szczególnie zainteresowała jedna. Opowiada  
o współczesnym mieście skrywającym pod płaszczem 
nocy mnóstwo tajemnic. W tym pozornie ciemnym 
pejzażu niespodziewanie dostrzegamy paletę barw  
i obietnicę przeżycia przygody. Autorem tej opowieści 
jest Danuta Terlikowska, mieszkanka Tworoga.  
W Galerii „Szyb Wilson” w Katowicach zaprezentowała 
dwa olejne obrazy pod wspólną nazwą „Miasto nocą”.  

– Można powiedzieć, że miasto mnie woła. Uwielbiam 
patrzeć z okna samolotu na oświetlone w dole połacie 
ziemi, na miasta, które gdy zachodzi słońce odkrywają 
przed nami zupełnie nowe oblicze, na  grę świateł i 
barwnych iluminacji. To mnie inspiruje – przyznaje. Art Naif 
Festiwal jest adresowany do artystów nieprofesjonalnych, 
których cechuje autentyczność, osobiste zaangażowanie  
i emocjonalność. Takich jak pani Danuta. – Nie 
skończyłam Akademii Sztuk Pięknych, nikt nie uczył mnie 
warsztatu. Nigdy nie malowałam pod czyimś kierunkiem. 
Maluję to co czuję. Miasto to najczęściej pojawiający się 
motyw na moich płótnach, ale nie jedyny. Maluje pejzaże, 
kwiaty, mosty, ludzi, martwą naturę, owoce, abstrakcje – 
mówi. Na sowim koncie ma już ponad sto olejnych 
obrazów i nie zmarnowała ani jednego płótna! 

Do malowania, jak zaznacza, podchodzi z zabawą, luzem, 
swobodą. Nie hamuje jej strach przed krytyką i tego życzy 
wszystkim, którzy z różnych powodów nie pokazują światu 
swoich dzieł. – Każdy z nas ma marzenia. To one 
pokazują kim jesteśmy, sprawiają, że życie staje się 
piękniejsze, a my jesteśmy szczęśliwsi. Warto marzyć, ale 
co ważniejsze, warto je realizować. Wiara w samego siebie 
oraz spełnienie marzeń to ogromna siła, którą każdy z nas 
posiada we własnym wnętrzu. Wystarczy odnaleźć w sobie 
odwagę do wyjścia do ludzi. Na to nigdy nie jest za późno. 
Jestem tego przykładem.  

Predyspozycje do malowania miałam od lat, ale dopiero po 
wychowaniu dzieci mogłam samodoskonalić i szlifować 
swój talent. Na co dzień zajmuję się prowadzeniem
rodzinnej firmy transportowej. Jestem mamą trójki już 
dorosłych dzieci i szczęśliwą babcią. Gdy dzieci były małe 
trudno było pogodzić życie zawodowe, domowe 
z działalnością artystyczną. Ale ta wewnętrzna potrzeba 
została we mnie. Dzisiaj pędzel i płótno stoją nawet 
w moim biurze.  

Pani Danuta w swoim dorobku ma już trzy wystawy.
W 2017 r. w  Kałamarzu w Tarnowskich Górach (obecnie 
Praha, dawniej Dworek Goethego) po raz pierwszy 
pokazała światu swoje obrazy. W 2019 r. w Galerii 
„Schody” w Warszawie miała miejsce jej indywidualna 
wystawa poświęcona ulubionemu tematowi, czyli miastu 
nocą. Dwa obrazy z tego cyklu zaprezentowała w Galerii 
„Szyb Wilson” w Katowicach. – Art Naif Festiwal 
to zupełnie nowe, wspaniałe doświadczenie. Przede 
wszystkim inspirujące spotkanie ze sztuką, z ludźmi 
z różnych kultur, w różnym wieku i z różnych środowisk. 
Pokazanie swoich prac wśród artystów z całego świata, 
m.in. z Brazylii, z całej Europy,  z Kanady, ze Stanów 
Zjednoczonych, z Australii, a nawet z Wysp Zielonego 
Przylądka, to był dla mnie zaszczyt – podsumowuje.  

Obecnie pani Danuta pracuje nad nowym cyklem obrazów, 
jednak nie chce zdradzać szczegółów. Jedyną 
podpowiedzią jest słowo „woda”. – Postaram się 
w przyszłości czymś zaskoczyć – mówi śmiejąc się. 
Na koniec rada dla wszystkich, którzy uwielbiają się 
twórczo „wyżyć”, ale swoje dzieła chowają do szuflady. –
Uwierzcie w siebie! Myślcie twórczo, wizualizujcie, 
wzmacniajcie talenty, czerpcie radość z tego, co robicie, 
ale nie pozwólcie, żeby strach był hamulcem waszego 
rozwoju. Wyjdźcie do ludzi! – apeluje Danuta Terlikowska, 
marzycielka twardo stąpająca po ziemi.  

O wystawie przeczytacie na artnaiffestiwal.pl 

Foto. Zdaniem artystki, aby wyróżnić się wśród tłumu artystów i 
zaskoczyć trzeba dowieść, że talent opiera się na kreatywności i 

oryginalności. Malarstwo to nie występ na scenie teatru, gdzie trzeba 
dobrze wypaść… 

Foto. Współczesne miasto rozświetlone tysiącem lamp. Taki świat, 
pozornie ciemny, choć skrywający paletę barw, tajemniczy i pociągający, 

mający wiele do zaoferowania obserwatorowi to ulubiony temat 
mieszkanki Tworoga, Danuty Terlikowskiej. Malowanie, jak sama 

stwierdza, dobrze wpływa na  jej nastrój, przynosi radość i relaks, a przy 
okazji rozwija kreatywność. W artystycznym repertuarze pani Danuty 

prócz malarstwa znajduje się literatura. Jest autorką tomiku poezji 
„Testament miłości” oraz bajki dla dzieci Obłoczek Dabo”.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

R            E            K            L            A            M            A 

PO CO MI TA SZKOŁA! 

Wrzesień! Powraca koszmar porannych pobudek, 
rozgniecionych kanapek i przejedzony zadaniami 
domowymi pies. Czy warto się tak męczyć? W życiu 
przecież ważne jest, żeby dobrze żyć, mieć zdrowie, 
kasę i rodzinę.  

A co trzeba zrobić, żeby założyć rodzinę? Trzeba zagadać 
do dziewczyny, czyli JĘZYK POLSKI się przyda. Jeżeli 
delikwent jest odważny i strategicznie użyje poezji, to 
sukces murowany! Ale, ale… Nie wystarczy  umieć 
murować, by rodzinie dom zbudować. Potrzeba jeszcze 
stosiku banknotów i kilku innych drobiazgów. Tu z pomocą 
przychodzą lekcje ANGIELSKIEGO i NIEMIECKIEGO  
i emigracja… Jak już emigrować, to warto wysiedzieć na 
GEOGRAFII. Dobrze by było chociaż palcem na mapie 
wskazać, gdzie jest ten Zachód i przez Dubaj do Berlina 
nie latać.  

Skoro zaplecze finansowe jest, najwyższa pora na 
BIOLOGIĘ! Tu najważniejsze jest ciało człowieka, nie 
żadne pantofelki. Jak najszybciej Panowie niech się uczą, 
że w wybrane dni do dziewczyny bez czekolady i kwiatów 
się nie podchodzi, bo pantoflem można co najwyżej 
oberwać (ucieczki i uniki trenujemy na WF-ie). A jak już 
mamy dziewczynę i chłopaka i biologię i dodamy do tego 
CHEMIĘ – feromony i hormony, czyli umysł miłością 
zamroczony,  to szykuje się impreza mocno  zakrapiana 
C2H5OH (znowu CHEMIA!), czyli wesele! Nie ma wesela 
bez księdza, a księdza bez RELIGII, więc zagraj  
w jasełkach Józefa, albo chociaż Dzieciątko, bo może się 
okazać, że na swoim ślubie własne będziesz trzymał przy 
chrzcielnicy. Przypominam: BIOLOGIA! Po weselu to już 
tylko królowa nauk – MATEMATYKA. Czyli małżonka 
przejmuje ster rządów w domu: becikowe, 500 plus, 
wakacje plus, wyprawka, promocje, rabaty, wyprzedaże.  

Matematyka w dorosłym życiu to głównie rachunek 
prawdopodobieństwa: prawdopodobnie nie wygrasz 
w totolotka, prawdopodobnie żona roztyje się po ciąży, 
prawdopodobnie Ty sam wyłysiejesz, ale pewne jest to, że 
wspomnienia ze szkoły i przyjaźnie tam zawarte będą 
Ci towarzyszyły całe życie. Spraw aby były piękne, bo to 
będzie Twoja HISTORIA. 

Lekkiego plecaka wszystkim uczniom i odrobiny luzu 
wszystkim rodzicom. Nie samą nauką człowiek żyje! 

Monika Pudykiewicz

STYPENDIA DLA UCZNIÓW 

Jak co roku Wójt Gminy Tworóg przyznał stypendium 
uczniom za rok szkolny 2019/2020. Otrzymało je 24 
uczniów.  
SP w Tworogu: Wiktoria Grzesiek, Natalia 
Włodarczyk, Oliwia Rekus, Natalia Lorenc, Kinga Król, 
Julia Świerzy, Wiktoria Biesik, Nikola Gawlik, Krzysztof 
Hadamik, Oliwia Gruner, Maria Drabek, Rozalia 
Jańczuk, Łucja Bochenek, Jakub Zieliński, Zofia 
Poloczek, Róża Jeleniak, Natalia Poloczek.  
SP w Wojsce: Kinga Winkler, Agnieszka Szkolik, 
Dominik Winkler 
SP w Wielowsi: Emilia Gomola 
SP „Salezjanie” w Tarnowskich Górach: Nicole Bosz 

 
 

Foto. Monika Pudykiewicz 
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KURIER HOBBYSTA 
NA WAKACYJNYM SZLAKU  
Z AKADEMIĄ SPORTU „DESHI”  

Plan był prosty. Zakładał wygodne obuwie, pozytywne 
nastawienie i plecak z przekąskami. Takie minimalistyczne 
wyposażenie w zupełności wystarczyło do dobrej zabawy. 
W wakacyjnym programie Akademii Sportu DESHI 
znalazły się bowiem piesze wędrówki po gminie, 
biwakowanie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego 
„Brzeźnica”, wycieczka do Ojcowa oraz nocne zajęcia pod 
hasłem „Sayonara Wakacje”.  

 
7 sierpnia, również na terenie Ośrodka Wypoczynkowego,
odbył się biwak, któremu jak tradycja każe, towarzyszyło 
ognisko, koce, śpiwory i namioty. 15 sierpnia, z inicjatywy 
st.asp. Macieja Boboli Dzielnicowego rewiru 
43 Komisariatu Policji w Tworogu, miała miejsce akcja 
„Bezpieczni każdego dnia” adresowana do dzieci 
i młodzieży. Jej celem było uświadomienie dzieciom 
zagrożeń i wskazanie zasad bezpiecznego wypoczynku. 
25 sierpnia odbyła się wycieczka do Ojcowa, a 4 września 
Akademia Sportu „DESHI” żegnała wakacje podczas zajęć 
nocnych „Sayonara Wakacje”. 

Z KSIĄŻKĄ MI PO DRODZE 
W wakacyjny weekend 7-9 sierpnia Gminna Biblioteka 
Publiczna w Tworogu przygotowała mini bibliotekę dla 
dzieci, czyli „Bibliotekę w plenerze”.  

 

W terminie od 20 do 24 lipca trwała akcja „Wakacje  
z DESHI w Tworogu i okolicy”. W biwakowym nastroju 
grupka dzieci wraz z opiekunami wyruszyła z Gminnego 
Ośrodka Kultury na pieszą wędrówkę. Celem wyprawy był 
Brynek. Dzieci zwiedziły zespół pałacowo-parkowy. 
Wycieczkę zakończyło ognisko z kiełbaskami. W pozostałe 
dni, z racji wymarzonej wakacyjnej pogody, mali turyści 
relaksowali się na terenie Ośrodka „Brzeźnica”.  

 

W wakacje nie każdy ma po drodze do biblioteki, dlatego 
biblioteka postanowiła wyjść im naprzeciw. Na terenie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” przygotowano
namiot z książkami, a na drzewach rozwieszono hamaki, 
w których można było zrelaksować się z książką. Efekt 
bardzo mile zaskoczył organizatorów, dzieci chętnie 
sięgały po swoje ulubione książki jak również odkrywały 
nowe tytuły. A to, co ucieszyło bibliotekarki najbardziej to, 
że dzieci zaczęły częściej odwiedzać bibliotekę
stacjonarną, dzięki czemu przybyło młodych czytelników. 
Biblioteka w Plenerze to zupełnie nowa inicjatywa GBP 
w Tworogu, jednak wszystko wskazuje na to, 
że wydarzenie wpisze się na stałe w kalendarz GOK-u.  
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ZAMIENILI ROWER NA KAJAK 

W tym roku rowery miały „urlop”. Członkowie grupy 
rowerowej z Kotów, pomimo ambitnych planów 
wycieczkowych, postanowili nieco odpuścić i zamiast 
licznych, odległych wycieczek zorganizowali jedną lokalną, 
ale za to niezwykle udaną.  

– Pandemia pokrzyżowała plany wszystkim, jeszcze 
wczesną wiosną każdy z nas miał tyle pomysłów, marzeń  
i postanowień  na ten rok, tyle miało się wydarzyć. Grupa 
rowerowa z Kotów miała już ustalone daty wypraw na Górę 
św. Anny, do Częstochowy, na Jurę Krakowsko-
Częstochowską. Niestety wszystko zostało odwołane, bo 
najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo. W lipcu 
jednak tak bardzo zatęskniliśmy za sobą, za wspólnym 
spotkaniem, rozmowami i śpiewem, że postanowiliśmy 
zorganizować rodzinny wyjazd na kajaki – relacjonuje 
Renata Głowacka, członkini grupy i radna z Kotów.  

Wycieczka odbyła się 18 lipca. Autokar z 42 osobami na 
pokładzie wyruszył do Przystani Amazonka  
w Kolonowskim. – Na miejscu wypożyczono 21 kajaków  
i zabezpieczeni w kapoki wyruszyliśmy w trasę do 
Staniszcz Małych podziwiając przepiękną naturę  
i krajobrazy Małej Panwi. Po zakończonym spływie jeszcze 
długi czas bawiliśmy się w Przystani. Graliśmy rodzinnie  
w siatkówkę na świeżym powietrzu, załapaliśmy się na 
naukę tańca Zumby i bardzo szczęśliwi oraz zrelaksowani 
wróciliśmy późnym wieczorem do domów – opowiada 
Renata Głowacka.  

Wycieczkowicze włączyli się również do akcji 
charytatywnej na rzecz Andrzeja Witka, ogłoszonej na 
portalu siepomaga.pl. Mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej 
walczy z guzem mózgu. Do akcji pomocy włączyli się już 
m.in. pracownicy GOK-u, Urzędu Gminy i radni.  
– W drodze powrotnej zebraliśmy drobną kwotę, ponieważ 
zabawa jest tylko wtedy udana, kiedy nie zapominamy  
o potrzebujących – zaznacza członkini grupy  
(zdj. z wycieczki na str. 16).  

AKTYWNE „LENIUCHOWANIE” 

Bezchmurne niebo, błękitna woda w basenie, w tle gorące 
rytmy, a w powietrzu zapach lata. Mówiąc krótko: wakacje! 
Kto spędził je na terenie „Brzeźnicy” w Brynku wie,  
że w tym roku sporo się tam działo.  

W okresie wakacyjnym na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Brzeźnica” odbywały się zajęcia 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z gminy 
Tworóg. Zajęcia były organizowane przy współpracy 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tworogu 
w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej. W weekendy 
były organizowane eventy sportowe oraz akcje promujące 
rekreację na świeżym powietrzu. Wszystko po to, 
by zabezpieczyć dzieciom i młodzieży czas wolny.  

TURYSTYCZNY NIEZBĘDNIK 

Wydawnictwo „ED-FEL” Edward Wyżgoł wydało mapę 
turystyczną ziemi tarnogórsko-lublinieckiej w skali 1:50. 
Jest to pierwsza tego typu mapa zbiorcza wszystkich 
szlaków turystycznych, która może się przydać m.in. przy 
organizacji rajdów rowerowych.  

Obejmuje nie tylko szlaki piesze i rowerowe (m.in. Leśno 
Rajza, Leśno Uciecha), lecz również kajakowe, konne, 
a także szlak zabytków UNESCO, Szlak Zabytków 
Techniki i Szlak Architektury Drewnianej. Na odwrocie 
mapy znajduje się opis wybranych atrakcji (m.in. zamków, 
pałaców i dworków) z opracowywanego terenu 
wzbogacony zdjęciami. 

Mieszkańcy gminy Tworóg o mapę mogą pytać w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu. Cena: 10 zł.  
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zainteresować wtedy aktualne, a dziś  już prawie stuletnie 
fotografie zabudowań w okolicznych wioskach np. Połomi 
(zdj. str. 11), czy zabytkowych obiektów,  jak kaplica
w  parku przy tworoskim pałacu. Szczególnie interesujące 
są dwa numery dodatku „Oberschlesien im Bild”. Numer 
12 z roku 1932 poświecono zamkowi hrabiego  Henckel 
von Donnesmarck w Brynku (zdj. powyżej).  

TWORÓG W „GÓRNOŚLĄSKIM  
WĘDROWCU” 

Wydawany w Gliwicach „Górnośląski Wędrowiec” 
(„Oberschlesischer Wanderer”) ukazywał się przez prawie 
130 lat! Pierwszy numer tego czasopisma datuje się na rok 
1828, ostatni wydano w roku 1945, dwa dni po zajęciu 
Gliwic przez Rosjan. Gazeta określała się jako „najstarsze, 
ponadpartyjne wydawnictwo regionu przemysłowego”. 
Czasopismo cieszyło się wielką popularnością w wielu 
górnośląskich domach. Koncepcja tematyczna była 
stosunkowo prosta: polityka zagraniczna, polityka lokalna, 
obszerny dział ciekawostek z regionu oraz oczywiście 
ogłoszenia. Od roku 1933 datuje się ciemną kartę w historii 
tej zasłużonej dla regionu gazety. Wydawnictwo związało 
się z NSDAP i stało się z czasem oficjalnym organem 
partyjnym. 

Tworóg wraz z innymi miejscowościami naszej gminy 
często gościł na łamach „Oberschlesischer Wanderer”. 
Zazwyczaj były to krótkie  notatki związane z aktualnymi 
wydarzeniami, jak na przykład w marcu 1928 roku po 
powtórnym pożarze młyna w Tworogu. Oczywiście nie 
brakowało doniesień z życia mieszkańców gminy. 
Nierzadko pojawiały się one w dziale poświeconym 
aktualnym  przewodom sądowym, czy też w dziale  
„Z kroniki policyjnej”. Jako że ochrona danych osobowych 
była wtedy pojęciem nieznanym, podawano pełne 
personalia delikwentów. Takie informacje to zatem nie lada 
gratka dla współczesnych genealogów! Podobnie zresztą 
jak informacje o przeróżnych jubileuszach… (zdj. poniżej). 

Od 1924 do 1936 roku wydawany był pod redakcją 
zabrzanina Alfonsa Hayduka cotygodniowy, bogato  
ilustrowany dodatek do „Oberschlesischer Wanderer” pod 
nazwą „Oberschlesien im Bild”  („Górny  Śląsk   
w  fotografii”). Współczesnego  czytelnika mogą 
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Dwa tygodnie później, a więc 1 kwietnia 1932 roku ukazało 
się wydanie w większości poświęcone Tworogowi. 
Znajdujemy w nim między innymi łam zatytułowany 
„Wędrujący  święci z Tworoga”, w którym przeczytamy 
informacje o figurach trzech świętych sprzed naszego 
kościoła parafialnego. Dlaczego świętych określono jako 
wędrujących? Figury wcześniej  znajdowały  się 
naprzeciwko tworoskiego pałacu, przed samą gospodą. 
Ponieważ miejsce to nie bardzo licowało  
z godnością świętych, przeniesiono figury na aktualne 
miejsce (w tej chwili figury czekają na renowację). Na tej 
samej stronie zaprezentowano zdjęcie Szkoły Ludowej  
w Tworogu, zatytułowane „Jedna z najpiękniejszych 
górnośląskich szkół wiejskich”. Autor dołączonej informacji 
widzi w niej doskonały przykład nowoczesnej architektury.  

 KOKOSKA  

Przez ponad sto lat, po husyckiej zagładzie siódmej 
kuźnicy nad Malapaną, warsztat kuźniczy zwany Pusta, 
stał bez roboty i był opustoszały. Po tym czasie, 
w lublinieckim urbarzu z roku 1640, znalazła się notatka, 
z której wynika, że margrabia Jerzy Fryderyk
Brandenburski (1539-1603), ówczesny właściciel części 
ziemi toszeckiej, odkupionej od potomków szlachcica 
Wrochema z Rept, nadaje prawo własności swojemu 
rodakowi, kuźnikowi Schlichtingowi. Dokument ów zawiera 
pozwolenie na: „...używanie i rozbudowę pustego 
kuźniczyska, uprawę roli i łąk, pozwolenie na budowę 
młyna z kołem wodnym nad stawem oraz pozwolenie na 
budowę karczmy. Za te przywileje, kuźnik Schlichting miał 
oddać: 16 wozów żelaza na rok, a od karczmy i młyna, 
należało się margrabiemu rocznie po jednej grzywnie; 
osobno od karczmy i od młyna”. 

Po roku 1574 kuźnica została znowu zalana, i od tego 
czasu w lublinieckich dokumentach, na stałe pojawia się 
nazwa kuźnicy  PUSTA, w sąsiedztwie pobliskiej wsi 
Kokotek, w dokumentach zapisany wówczas jako 
Kokoska. W urbarzu miasta Lubliniec, znalazła się również 
notatka z czasów wojny 30-letniej, trwającej latach 1618-
1648. Była to wojna o Górny Śląsk, z jego bogactwami 
naturalnymi i pracowitym śląskim ludem. W tym też czasie 
nastąpił upadek kuźnic nad Malapaną, zarządzanych do tej 
pory przez samodzielnych kuźników. Wojna 30-letnia miała 
w zasadzie podłoże religijne. Rozgrywała się pomiędzy 
protestantami z północy, a katolikami z południa, 
mianowicie pomiędzy zwolennikami Marcina Lutra, 
reformatora kościoła, a tradycyjnymi katolikami, zwanymi 
papistami, dotychczasowymi dziedzicami na Górnym 
Śląsku. 

Sięgając do najstarszych zapisków z wielowiejskich ksiąg 
parafialnych z lat 1638-1647, znajdujemy liczbę chrztów 
i nazwiska ówczesnych mieszkańców Pustej Kuźnicy, 
Kokoski (Kokotka), Posmyka, Bruśka i osady wolnych 
kmieci Fox, która przedstawia się następująco:
Pusta Kuźnica: 9 chrztów, pierwszy zapis czerwiec 1638 r.
Kokoska: 5 chrztów, pierwszy zapis 2 luty 1639 r.
Posmyk: 5 chrztów, pierwszy zapis 26 kwiecień 1639 r.  

Na ostatniej stronie opisywanej publikacji znalazła się 
sensacyjna informacja, sprzeczna z dotychczasowymi 
przekazami na temat  historii Tworoga. Możemy sobie  
wyobrazić zdumienie ówczesnych czytelników, kiedy 
dowiedzieli się, iż nazwa ich rodzinnej wsi pochodzi  
z czasów  angielskiego  osadnictwa na Górnym Śląsku! 
„Two – rog”  czyli  „dwie skały”, na których angielscy 
przybysze wybudowali  swą  pierwsza chatę…  

No cóż, może wyjaśnieniem tej rewelacji będzie 
przypomnienie daty  wydania tego numeru „Oberschlesien 
im Bild”,  a mianowicie  1  kwietnia 1932… Primaaprilisowy 
żart?  

Opisane wydanie czasopisma,  jak i wiele innych można 
znaleźć na stronie Śląskiej  Biblioteki  Cyfrowej. 

     Bernard Piecuch 

Szukaj więcej na www.twg-kurier.pl 
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Brusiek: 4 chrzty, pierwszy zapis 17 marzec 1641 r. 
Fox: 2 chrzty, pierwszy zapis 25 styczeń 1641 r.  

Z lat 1638/47 w parafialnych księgach ślubów, odnotowano 
nazwiska wymienionych niżej młodożeńców. Z Pustej 
Kuźnicy i osady FOX figurują nazwiska: Kowol, Matros, 
Opilok, Sutor, Swiecz, Wesemelek oraz Foks i Gwoscz.  
Z Posmyka odnotowano nazwiska Krzywon, Pelega  
i Spałek, a z Kokoski Foks i Golor. Natomiast z Bruśka 
znalazły się nazwiska Dzuba, Gil, Gwosdz (Gwóźdź), 
Imach i Kosiel. Analizując źródła pochodzenia powyższych 
nazwisk, nasuwa się refleksja, z której można wnioskować, 
że miejscowi mieszkańcy nad Malapaną, mieli śląskie  
i słowiańskie pochodzenie, sięgające średniowiecza. 
Jedynie rodzina wolnych kmieci Fox, a wcześniej 
mistrzowie kuźniczy Glawer, Freschel i Hercyg, 
sprowadzeni z niemieckojęzycznych terenów, mają 
germańskie cechy i pochodzenie. O ile o nadrzecznej 
osadzie Pusta, z czasów wojny 30-letniej, była już mowa, 
tak Kokotek, Posmyk oraz leśna osada FOX wymagają 
poświęcenia więcej uwagi i czasu. 

Nazwa wsi Kokotek, wywodzi się niewątpliwie ze 
staropolskiej kokoski, zwanej również kokosz, kokosza, 
inaczej kura, która po zdrobnieniu i mazurzeniu, widnieje 
jako kokoska. Natomiast współczesny Kokotek jest 
typowym przykładem, kiedy miejscowa, śląska godka, 
zastępuje to staropolskie wyrażenie, gdzie kogut po 
śląsku, to kokot. Inaczej mówiąc, zdrobnienie kokota, 
które często używane jest w miejscowej godce, ukuło 
nazwę wsi Kokotek, która zachowała się do dzisiaj, leżąca 
przy dawnej kuźnicy żelaza. Najmniej można dowiedzieć 
się o przysiółku Posmyk. Z całą pewnością była to część 
ówczesnej Pustej Kuźnicy, leżąca nad stawami, gdzie 
prowadzono gospodarkę związaną z hodowlą i połowem 
ryb. Oprócz pracy w kuźnicy, praca na roli, przy stawach  
i w lesie, była źródłem utrzymania kuźników i chłopów,  
a zbierane od nich podatki, bogaciły feudalnych właścicieli. 

Kuźnik z Klepki 

WÓZ STRAŻACKI GWIAZDĄ 
FILMOWĄ  

W Boruszowicach nakręcono fragment dokumentalnego 
cyklu „Opowiem ci o zbrodni”. Odcinek dotyczy seryjnego 
mordercy ze Śląska Bogdana Arnolda i będzie emitowany 
w listopadzie tego roku na platformie cyfrowy Polsat. 
Dlaczego wybrano Boruszowice? 

Zdecydował wóz strażacki, którym dysponuje miejscowa 
Ochotnicza Straż Pożarna oraz wygląd pleneru. Kamienica 
na osiedlu fabrycznym świetnie wpisuje się w klimat sprzed 
ponad 50 lat. Akcja filmu rozgrywa się bowiem w latach 60. 
XX w., kiedy niepozorny elektryk dokonuje w Katowicach 
serii makabrycznych morderstw. Cykl dokumentalny 
„Opowiem ci o zbrodni” jest filmową rekonstrukcją 
udokumentowanych zbrodni. Autorzy posiłkują się aktami 
sądowymi i rozmowami z ekspertami, by przybliżyć 
widzom okoliczności i kluczowe dla sprawy postacie. 
Obecnie trwają prace nad nową serią. Fragment odcinka 
czwartego poświęconego zbrodniarzowi ze Śląska 
nakręcono 22 lipca na rogu ul. Obrońców Pokoju i ul. Armii 
Krajowej w Boruszowicach. Urząd Gminy w Tworogu oraz 
OSP Boruszowice-Hanusek zaproponowali kilka lokalizacji, 
ostateczną decyzję podjęli filmowcy. Ekipa filmowa 
poszukiwała wozu strażackiego z drabiną, który 
nawiązywałby do lat 60. XX w. W Państwowej Straży 
Pożarnej w Chorzowie filmowcy dowiedzieli się, że 
sprawny Jelcz 420 z 1979 r. wciąż służy druhom 
z Boruszowic-Hanuska.  

Foto. Gwiazda filmowa – Jelcz 420 z 1979 r. Choć wiekowy nadal potrafi 
zrobić dobre wrażenie. To zasługa strażaków, którzy bardzo dbają o 

swoją „perełkę”. Samochód jest, jak na swój wiek, w doskonałej formie. 
To jeden z najstarszych, wciąż działających samochodów strażackich na 
Śląsku. Przed samochodem stoi naczelnik OSP Boruszowice-Hanusek, 
Marcin Nitka, który w filmie odegrał rolę operatora wozu. Obok fotografia 

z planu zdjęciowego (źródło:  facebook Gmina Tworóg). 

 Wóz został przekazany bezpłatnie naszej gminnej 
Ochotniczej Straży Pożarnej ok. 10 lat temu. Strażacy 
z Chorzowa dorobili się nowego pojazdu, a wysłużony 
przekazali kolegom z Boruszowic-Hanuska. W 2014 r. 
pojazd przeszedł modernizację, zyskał nowe siedzenia, 
został odmalowany i odświeżony. – Większych napraw 
technicznych nie wymagał. Wciąż jest „na chodzie” 
i dobrze nam służy. Bierze udział w akcjach na terenie 
gminy, czasami również w Tarnowskich Górach. Jednak 
jest już na tyle stary, że wyjazd do Katowic, gdzie 
pierwotnie miała być kręcona scena, nie wchodził w grę. 
Filmowcy przyjechali więc do nas – informuje naczelnik 
OSP Boruszowice-Hanusek, druh Marcin Nitka.  

W realizację produkcji zaangażowano mieszkańców wsi, 
wśród nich znaleźli się m.in. strażacy z OSP Boruszowice-
Hanusek: Marcin Nitka, Mateusz Ziob i Karol Ziob oraz 
przypadkowi gapie, którzy z ciekowości podeszli zobaczyć 
co się dzieje. Kilku z nich zaangażowano jako statystów.  
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– Po raz drugi jesteśmy laureatami konkursu. W zeszłym 
roku otrzymaliśmy 10 tys. zł na doposażenie placu zabaw 
i siłowni zewnętrznej. Zamontowaliśmy wówczas dwa 
dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, równoważnię, karuzelę 
oraz ściankę wspinaczkową. W tym roku chcieliśmy 
nawiązać do naszej historii. Mikołeska liczy sobie już 
350 lat. Planowaliśmy uczcić ten jubileusz podczas festynu 
rodzinnego, ale w tym roku nie jest to możliwe – mówi 
sołtys Mikołeski, Irena Piecuch. Otrzymane 10 tys. zł 
zostaną przeznaczone na stworzenie miejsca pamięci 
z masztem flagowym, kamieniem z tablicą pamiątkową 
i rysem historycznym wsi oraz obejścia z rabatami 
kwiatowymi i ławkami. Oaza zieleni z kamieniem 
pamiątkowym ma by miejscem rekreacji i przypominać 
o historii wsi i wydarzeniach, w których brali udział jej 
mieszkańcy takich jak powstania śląskie. – W stulecie 
powstań śląskich chcemy pamiętać również o pięciu 
mieszkańcach Mikołeski, którzy wzięli udział 
w powstaniach – zaznacza pani sołtys. 

Boruszowice-Hanusek otrzymały 7 200 zł, które 
przeznaczą na renowację skweru przy ulicy Składowej 
w Boruszowicach. – Chodzi o skwer na terenie Kolonii 
Fabrycznej, przed placem zabaw. Planujemy postawienie 
lampy solarnej, ławek, koszy na śmieci oraz posadzenie 
roślin. Materiały już są zamawiane – mówi sołtys, Marian 
Łuczak. Montaż planowany jest na koniec sierpnia.  

W całym powiecie tarnogórskim dofinansowanie w ramach 
konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa Sołecka” 
otrzymało dziewięć sołectw na łączną sumę 206 200 zł. 

Efekt finalny inwestycji przedstawimy w kolejnym wydaniu.  

SZKOŁA ROŚNIE JAK  
NA DROŻDŻACH 
Klasy, pokój nauczycielski, szatnie, ubikacje, węzeł 
sanitarny i kotłownia – o te pomieszczenia powiększy się 
Szkoła Podstawowa w Tworogu. Tempo prac jest bardzo 
szybkie. „Szkielet” konstrukcji już stoi. Jeżeli wszystko 
potoczy się zgodnie z planem, jest realna szansa, że drugi 
semestr uczniowie spędzą już w nowych murach.  

O potrzebie rozbudowy podstawówki mówi się od reformy 
oświaty. Zamknięcie gimnazjum mocno obciążyło 
placówkę w Tworogu. Brakuje miejsca dla uczniów, 
dlatego najstarsze klasy korzystają jeszcze z budynku 
w Brynku, w którym mieściło się gimnazjum. Jest to jednak 
rozwiązanie doraźne. Kłopoty lokalowe zakończą się, gdy 
rozbudowa placówki dobiegnie końca. Według planu 
szkoła ma być gotowa do końca roku. Przełom dwóch 
semestrów to prawdopodobny moment przeprowadzki 
uczniów do nowych klas.  

Inwestycja ruszyła w czerwcu. 16 czerwca podpisano 
umowę. Wykonawcą inwestycji jest firma Zakład 
Remontowo-Budowlany "ULBUD" Grzegorz Stolarski. 
Koszt inwestycji to ok. 2,5 mln zł. Gmina Tworóg pozyskała 
dofinansowanie z rezerwy budżetowej w wysokości 
1,4 mln zł. Zdjęcia z placu budowy na www.twg-kurier.pl  

DWUDZIESTOLECIE OŚRODKA 
ZDROWIA W TWOROGU 

Mija 20 lat istnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Tworogu. Z tej okazji dyrekcja 
placówki składa podziękowania wszystkim, którzy na 
przestrzeni minionych lat przyczynili się do powstania 
solidnej placówki cieszącej się zaufaniem pacjentów. – 
Dziękujemy Gminie Tworóg, Zakładowi Usług 
Komunalnych, Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu, 
Nadleśnictwu Brynek, firmie Drewtar. Dziękuję również 
moim współpracownikom i oczywiście pacjentom, którzy 
codziennie powierzają w nasze ręce swoje zdrowie – mówi 
dyrektor placówki, lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz.  

Budynek został wybudowany w latach 1973-1975. Rolę 
Naczelnika Gminy Tworóg pełnił wówczas Wojciech 
Żebrowski. Kierownikiem ośrodka był  lek. med. Tadeusz 
Niemiec. Następnie od roku 1989 funkcję kierownika 
ośrodka zdrowia pełniła lek. med. Halina Wojtkowska-
Żebrowska. Ośrodek wchodził w skład Zespołu Opieki 
Zdrowotnej Tarnowskie Góry, następnie w Zespół 
Lecznictwa Ambulatoryjnego Tarnowskie Góry. Od 15 
sierpnia 2000 r. roku stanowi Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Tworóg. Kierownikiem 
placówki został dr n. med. Andrzej Elwart. Funkcję pełnił 
do roku 2013. W tym czasie została przeprowadzona 
generalna modernizacja budynku dostosowując go do 
współczesnych standardów. Od roku 2014 dyrektorem 
placówki jest lek. med. Małgorzata Sobol-Kluz. W latach 
2018 – 2019 miała miejsce rozbudowa placówki.  

NASZE INICJATYWY SOŁECKIE 
ZNÓW NAGRODZONE  
Dwa sołectwa z gminy Tworóg otrzymały dofinansowanie 
w ramach konkursu Urzędu Marszałkowskiego „Inicjatywa 
Sołecka”. Beneficjentami są Boruszowice-Hanusek oraz 
Mikołeska.  

Foto. Lekarze i  pielęgniarki z SPZOZ w Tworogu. Fachowcy w każdym 
calu. To oni każdego dnia dbają o nasze zdrowie.  



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

STACJA UZDATNIA WODY  
W BORUSZOWICACH  
– CORAZ BLIŻEJ METY  

Prace nad realizacją projektu „Budowa stacji 
uzdatniania wody w Boruszowicach wraz  
z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania 
siecią wodociągową i budową sieci kanalizacyjnej” 
nabierają tempa. Główny budynek wraz z niezbędną 
infrastrukturą jest już praktycznie gotowy, trwa 
wykańczanie wnętrza i prace montażowe. Ale do 
zakończenia całego projektu Zakład Usług 
Komunalnych w Tworogu potrzebuje jeszcze co 
najmniej kilku miesięcy. Inwestycja jest bowiem 
bardzo złożona i wymaga prowadzenie równolegle 
kilku zadań. 

Jednym z nich jest budowa fragmentu kanalizacji 
sanitarnej w Brynku wraz z przyłączami. Odcinek  
o długości ok. 500 m musi powstać, żeby inwestor 
otrzymał dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Spełnienie 
tego warunku to koszt ok. 600 tys. zł. ze środków własnych 
spółki. Początek prac nie był szczęśliwy, ze względu na 
wysoki poziom wód gruntowych ciężki sprzęt nie mógł 
wjechać na teren budowy, a woda musiała zostać 
wypompowana. Zadanie, choć jak zaznacza prezes spółki 
Adam Chmiel, oznacza sporo wydatków, nie tylko jest 
niezbędne do otrzymania dofinansowania, wpisuje się 
także w wieloletni plan inwestycyjny ZUK-u. 

Budowa tego etapu kanalizacji ma potrwać do końca roku.
Obecnie droga łącząca DK 11 z ul. Wiejską w Brynku jest 
zamknięta. Inwestor zapewnia, że zostanie przywrócona 
do stanu w jakim była przed rozpoczęciem prac. Na koniec 
roku jest również planowane uruchomienie stacji 
uzdatniania wody w Boruszowicach. To sztandarowa 
inwestycja prowadzona od 2015 r. Obejmuje roboty 
związane z budową budynku stacji SUW, zbiorników 
podziemnych wody czystej, osadników. Realizacja zadania 
ma na celu zapewnienia bezpieczeństwa jakości i ciągłości 
dostaw wody uzdatnionej do celów spożywczych, 
socjalnobytowych oraz zapewnienia rezerwy na cele 
pożarowe z wykorzystaniem istniejącej sieci rozdzielczej 
oraz studni S1 i S2. Na ten moment ujęcie S2 jest 
wyłączone z użycia, jednak czeka w pełnej gotowości. 
Zmodernizowana studnia zostanie uruchomiona wraz ze 
stacją uzdatniania wody. Mieszkańcy Boruszowic 
i Hanuska z pewnością zauważą poprawę komfortu 
użytkowania. Inwestycja ma zlikwidować niewygodne, 
a występujące w tych sołectwach przerwy w dostawie 
wody wynikające ze słabego ciśnienia w sieci.  

Stacja uzdatniania wody będzie w pełni zautomatyzowana, 
wspierana przez Inteligentny system zarządzania siecią 
wodociągową pozwalający nie tylko na gromadzenie 
danych, ale również ich analizę. Nowoczesny system ma 
za zadanie przede wszystkim ograniczyć straty wody. 

Przypominamy, że wartość projektu to 4 158 937,30 zł, 
z czego dofinansowanie unijne to 2 412 489,24 zł. 
W zdobyciu środków zewnętrznych pomógł Urzędu Gminy 
w Tworogu. – Jesteśmy wdzięczni wójtowi, Eugeniuszowi 
Gwoździowi za osobiste zaangażowanie. To on zabiegał 
o wpisanie projektu na listę zadań priorytetowych gminy –
mówi Adam Chmiel.   

Foto. W gminie Tworóg trwa rozwijanie sieci wodno-kanalizacyjnej. ZUK 
buduje fragment kanalizacji w Brynku (zdj. powyżej). Równolegle gmina 
Tworóg kończy budowę kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Według szacunków prezesa ZUK-u, po jej wybudowaniu gmina Tworóg 

będzie skanalizowana w ok. 50 procentach. 

W latach 2011-2013 był realizowany I etap budowy 
kanalizacji sanitarnej w Brynku, od 2013 r. prace 
kontynuował ZUK. Brynek nie został jednak skanalizowany 
w całości. Budowany obecnie fragment jest więc 
kontynuacją rozpoczętej przed laty inwestycji. – Nie tylko 
utrzymujemy, ale również sukcesywnie rozwijamy  
i modernizujemy sieć wodno-kanalizacyjną na terenie 
gminy. Na każdą naszą inwestycję należy patrzeć jak na 
fragment pewnej całości, jako część systemu – mówi 
prezes ZUK-u, Adam Chmiel.  

 

ZUK – LIKWIDACJA KASY 

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. 
informuje, iż z dniem 1 września 2020 r. zostaje 
zlikwidowana kasa w Zakładzie w Tworogu przy  
ul. Zamkowej 16. 

Płatności można dokonywać przelewem na rachunek 
bankowy Spółki wskazany na fakturze lub gotówką  
w Banku. W przypadku wpłaty w Banku Spółdzielczym 
w Tworogu i punktach kasowych BS nie są pobierane 
opłaty. 

GOK – ZAJĘCIA STAŁE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaprasza na 
popołudniowe zajęcia stałe.  

Wstępny grafik jest już na stronie internetowej. 
Organizator zastrzega, że mogą się w nim jeszcze 
pojawić zmiany, dlatego zachęcamy do regularnego 
śledzenia wpisów na www,gok-tworog.pl  
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KOLEJNE PRÓBY WYŁUDZENIA 

Na terenie gminy wciąż dochodzi do prób wyłudzenia 
pieniędzy metoda „na syna”, „na wnuczka” itp. Policjanci 
apelują: zachowajcie szczególną ostrożność! Jeżeli 
macie podejrzenia, że staliście się ofiarami oszustwa, 
natychmiast zgłoście sprawę policji (tel. 997 lub 112). 
Nie pozwólcie, by wasza czujność została uśpiona. 
Oszuści wciąż modyfikują swoje metody działania. 
Przedstawiają się np. jako członkowie rodziny,  
czy funkcjonariusze publiczni.  

W ostatnim czasie na celowniku oszustów znalazły się 
osoby, które mogą być rodzicami małoletnich dzieci. 
Sprawcy dzwonią do potencjalnych ofiar i podając się,  
np. za pracowników Ministerstwa Rozwoju, zachęcają do 
skorzystania ze „specjalnej oferty na voucher urlopowy”, 
informując, że warunkiem przysłania vouchera, jest 
wpłacenie na podane konto, pieniędzy za dodatkowe 4 dni 
pobytu na wakacjach (rzekomo 3 dni są za darmo  
w ramach bonu).  

MIKOŁESKA KOŃCZY BATALIĘ  

17 sierpnia w Mikołesce miało miejsce wyjazdowe 
posiedzenie komisji ds. Infrastruktury i Środowiska 
powiatu tarnogórskiego w sprawie remontu dróg 
powiatowych na terenie gminy Tworóg (zdj. poniżej). 
Wybór miejsca nie był przypadkowy. 11 sierpnia ruszył 
remont drogi dojazdowej do Mikołeski. Batalia  
o wykonanie nowej nawierzchni ul. Kaletańskiej trwała 
dosłownie dekady.  

 

– Na temat konieczności remontu drogi mówiło się już za 
czasów mojej pierwszej kadencji, a było to w latach 90. XX 
w. O drogę walczyli następnie przez długie lata kolejni 
sołtysi. Były pisma, petycje, spotkania. Momentami 
traciliśmy nadzieję – mówi sołtys Mikołeski, Irena Piecuch. 
W argumentacji powiatu tarnogórskiego zawsze pojawiało 
się zdanie, z którym nie sposób dyskutować: nie ma 
pieniędzy. Starano się co prawda poprawić tymczasowo 
stan drogi poprzez nakładki na drodze, jednak na dłuższą 
metę takie „łatanie dziur” nie rozwiązywało problemu,  
a wykonane w minionych latach fragmenty drogi od strony 
Mikołeski były niewystarczające. Kompleksowy, całościowy 
remont aż do Boruszowic czekał do teraz.  

11 sierpnia ruszyła realizacja projektu: Kontynuacja 
remontu drogi nr 2352S z poboczem. Inwestycja o wartości 
180 tys. to kolejny etap remontu liczący 2 km 200 m.  

 

Przez pewien czas, do 28 sierpnia, mieszkańcy musieli się 
liczyć z utrudnieniami w postaci objazdu przez las 
i dzielnicę Pniowiec. – Naprawdę trudno nam uwierzyć, że 
właśnie kończy się ta trwająca dekady batalia. Cieszę się, 
że mieszkańcy w końcu będą mogli spokojnie, wygodnie 
podróżować, bez stresu, że auto zostanie uszkodzone, 
a dojazd służb ratunkowych będzie szybki. Remont tej 
drogi, to kwestia naszego bezpieczeństwa – przyznaje 
Irena Piecuch. 

TABLETY DLA SENIORÓW 

Przypominamy, że trwa nabór do projektu „Śląska 
Akademia Senior@” realizowanego przez Fundację 
Partycypacji Społecznej. Projekt zakłada szkolenia on-line, 
które mają pomóc osobom po 65. roku życia odnaleźć się 
w cyfrowym świecie. Wszyscy, którzy ukończą kurs 
otrzymają tablet na własność! 
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 TWG KURIER – SKRÓT WYDARZEŃ  

 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Powyżej grupa rowerowa z Kotów podczas spływu kajakowego. Z 
powodu pandemii ekipa musiała zrezygnować z wielu planów, ale jak 

widać mocno za sobą zatęsknili… (czytaj na str. 8). 

 

Foto. Poniżej wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca wójta Łukasz Ziob na 
placu budowy. Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu.  

O inwestycji piszemy na str. 12.  


