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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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TWG 

KURIER TABLICA 
UWIELBIAMY ZIMĘ Z WAMI – DZIĘKUJEMY ZA FOTKI! 

Foto. Natalia i Marcel buszują w lesie obok Nowej Wsi Tworoskiej 
(powyżej). Poniżej różne patenty na niezawodną zabawę!   

Foto. Kamil i Dominik postawili na architekturę.  
Oto solidne Igloo zbudowane w Tworogu!  

Foto. Powyżej dowód na to, że śnieg potrafi inspirować.  
Zimowa aranżacja ogrodu i zadowolony mały model.  

Poniżej białe szaleństwo z czworonogiem.  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
TŁUSTY CZWARTEK CZY GRUBY 
WTOREK? 

Staropolski zwyczaj oraz wieloletnia tradycja pieczenia 
i jedzenia pączków, czyli tłusty czwartek rozpoczyna 
ostatni tydzień karnawału W 2021 tłusty czwartek 
przypada 11 lutego. Czy podobnie jak u nas 
obchodzony jest w innych krajach?    

W Polsce zwyczaj jedzenia pączków zyskał popularność  
w XVII wieku. Pierwotnie pączki były wyrabiane z ciasta 
chlebowego i smażone na głębokim tłuszczu. Wbrew temu, 
co znamy obecnie, kiedyś pączki były nadziewane słoniną  
i boczkiem. W późniejszym czasie słoninę zastąpiły 
migdały i orzeszki. Dodatkową atrakcją tłustego czwartku 
były pochody, mające przynieść uczestnikom szczęście  
i pomyślność. Podczas takiego marszu głośno grała 
muzyka, a na czele znajdowały się znane z obrzędów 
kolędniczych figury: kurka, turoń, koza, niedźwiedź, 
bocian, żuraw, konik. U nas podobną oprawę mają Bery. 

Jednak tłusty czwartek to nie tylko polski obyczaj. W wielu 
krajach istnieją różne odmiany tego święta. Wszystkie 
łączą dwie rzeczy: dobra zabawa i syte jadło! We Francji 
obchodzony jest Mardi Gras, czyli gruby wtorek, podczas 
którego Francuzi zajadają się des merveille, czyli 
wspaniałymi rzeczami jak nazywają faworki, gofry, ale 
najchętniej sięgają po naleśniki z bitą śmietaną czy 
konfiturami. Nad Sekwaną ostatni dzień karnawału to czas 
kolorowych pochodów i defilad. Naleśniki królują także 
w Wielkiej Brytanii. Podczas Pancake Tuesday,  czyli 
naleśnikowego wtorku organizowany jest pancake race – 
wyścig, którego każdy uczestnik trzyma przed sobą 
patelnię z naleśnikiem. To również zwyczaj obchodzony  
w Australii, Kanadzie, USA czy Nowej Zelandii. W Norwegii 
ostatkowe święto nosi nazwę Fastelavnssondag.  
W niedzielę przed rozpoczęciem wielkiego postu 
mieszkańcy Skandynawii najadają się do syta słynnymi 
drożdżówkami z cynamonem i słodkimi, do złudzenia 
przypominającym naszego ptysia, bułeczkami z masą 
migdałową i bitą śmietaną. 

Dla Rosjan jeden dzień to za mało. Tam tłusty jest cały 
tydzień zwany maslenica (tydzień naleśników). Na stołach 
królują bliny – tradycyjna potrwa kuchni rosyjskiej. 
Drożdżowe naleśniki podawane są zarówno na słodko, jak 
i wytrwanie. Niemiecki Schmotziger Donnerstag (brudny 
czwartek) to specjalność Nadrenii i ich wersja tłustego 
czwartku. Tego dnia organizowane są kolorowe parady 
uliczne i festyny. Przetrwał tez zwyczaj obcinania męskich 
krawatów (symbol męskiej władzy).  

W Tworogu nie brakuje amatorów ostatkowych wypieków. 
Obok podajemy przepis na niezawodną tłustoczwartkową 
przekąskę. Pani Bożena Byszewska z Tworoga zaprosiła 
nas do swojej kuchni, gdzie razem z synem tworzą 
niesamowite słodkości. 

Wykonanie: 

Składniki łączymy w odpowiedniej kolejności. Do ciepłego 
mleka dodajemy roztopione masło, jajko, cukier, drożdże, 
szczyptę soli i przesianą mąkę. Następnie dokładnie 
wyrabiamy ciasto ręką przez około 10 minut. Ciasto 
powinno odstawać od ręki. Przykryte ściereczką ciasto 
odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę (do podwojenia 
objętości). Ciasto wykładamy na oprószony mąką blat. 
Wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm. Dużą szklanką 
wykrawamy pączki. W każdym pączku kieliszkiem robimy 
dziurkę w środku. 
 

Podglądaliśmy krok po kroku jak powstają słodkie, 
kolorowe drożdżowe krążki. Na koniec była degustacja! 
Z czystym sumieniem wystawiamy piątkę z plusem, 
pączusie rozpływają się w ustach.  

Fotorelację znajdziecie na naszej stronie  
www.twg-kurier.pl. 

Składniki: 

 120 ml ciepłego mleka 
 40 g roztopionego masła 
 1 jajko 
 30 g cukru 
 7 g suchych drożdży 
 szczypta soli 
 320 g mąki 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

Pączki zostawiamy na chwilę do wyrośnięcia lub od razu 
smażymy na głębokim oleju przez kilka minut z każdej 
strony. Po wyjęciu osuszamy na papierowym ręczniku 
kuchennym. Na koniec dekorujemy według uznania. 
Życzymy smacznego! 

UWIELBIAMY ZIMĘ Z WAMI!  
Gdy temperatura na minusie, a śnieg po kolana, trzeba 
korzystać z każdej chwili: wygrzebać z garażu sanki, 
ulepić bałwana, pójść na spacer, zaliczyć wojnę na 
śnieżki! Tegoroczne ferie z pewnością były inne niż 
dotychczasowe. Lista atrakcji z powodu pandemii została 
mocno zredukowana. Nie było wyjazdów, wypadów do 
kina, półkolonii… Mimo to dzieci świetnie się bawiły.   

Mali mieszkańcy gminy, którzy mrozu się nie boją 
przesłali nam wiele radosnych zdjęć, za które bardzo 
dziękujemy!  Możecie je zobaczyć na okładce  
(str. 1 i 2). Poniżej fotografia z zajęć świetlicowych  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce.  

 

Powyżej śnieżna zabawa w Połomi! Naszym zdaniem to 
najlepsze dowód na to, że do dobrej zabawy niewiele 
potrzeba… Czasami wystarczy trochę śniegu, mała górka 
i wesoła ekipa! 

RADOSNY PROMYK SŁONKA 
DLA BABCI I DZIADKA 

Pod takim hasłem wolontariusze z SP w Tworogu 
zorganizowali wraz z opiekunami akcję dla samotnych 
babć i dziadków. W piątek 23 stycznia (w Dzień Dziadka) 
uczniowie – wolontariusze przekazali kwiatki, 
własnoręcznie zrobione laurki oraz słodkości seniorom 
z naszych miejscowości. To szczególne wydarzenie, 
przeprowadzone z zachowaniem wszystkich zasad 
bezpieczeństwa, sprawiło wiele radości,  wywołało 
uśmiech na twarzach starszych osób. 

Pragniemy jeszcze raz wszystkim naszym kochanym 
babciom i dziadkom, do których nie dotarliśmy, przesłać 
gorące,  z serca płynące życzenia zdrówka, radości oraz 
samych pięknych chwil każdego dnia. 

Wolontariusze z opiekunami

Foto. Bożena Byszewska z Tworoga zaprosiła nas do swojej kuchni, 
gdzie trwały przygotowania do tłustego czwartku. Wszystko utrwaliliśmy 

naszym obiektywem! Fotorelacja na www.twg-kurier.pl.   
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

DZIADEK OPOWIADA 

W styczniu obchodziliśmy Dzień Babci i Dzień Dziadka. 
Prócz okazji do życzeń, wspólnej kawy i ciastka, to idealna 
okazja do snucia opowieści jak to kiedyś było… 
Zapytaliśmy o to seniora z naszej gminy. Posłuchajcie.  

OSWOJONY Z ZIMĄ 

Dzisiaj śnieg i mróz są ciekawostką, ale w czasach mojej 
młodości było zupełnie inaczej. Kilkunastostopniowe 
mrozy były czymś normalnym, a obfite śnieżyce częstym 
zjawiskiem. Jestem więc z zimą oswojony. Pierwsza 
opowieść dotyczy dnia moich urodzin. Rodzice wiele razy 
mi ją opowiadali. Urodziłem się w Tworogu w 1948 r., 
dokładnie w tłusty czwartek. Poród odbierał aptekarz 
Kaintoch. To było krótko po wojnie, nie było wówczas  
w Tworogu lekarza. Aptekarz pełnił dodatkowo rolę 
lekarza, położnika, weterynarza. Po porodzie mama 
potrzebowała jednak pomocy specjalisty. Po usilnych 
prośbach ojca Pani Swoboda zgodziła się zawieść mamę 
do lekarza. Podróż w tak niskich temperaturach była 
bardzo ryzykowna również dla zwierząt, dlatego trudno 
było znaleźć kogoś gotowego ryzykować. Na szczęście 
Pani Swoboda nie odmówiła. Gdy miałem zaledwie  
4 godziny, wyruszyłem więc z mamą w swoją pierwszą 
podróż do Tarnowskich Gór… Na dworze było więcej niż -
20°C. Konie przykryto kocami. Na „furze” ułożono słomę, 
pierzyny, poduszki. Nie było aut, nie było ogrzewania, nie 
było wygód. W takich warunkach podróżowała moja mama 
z kilkugodzinnym noworodkiem. Wszystko dobrze się 
skończyło, a ja rosłem zdrowo.  

W wieku 7 lat poszedłem do szkoły podstawowej. Z dużym 
sentymentem wspominam mojego psa, który wabił się 
Rolf. Byliśmy do siebie bardzo przywiązani. Mój pies do 
tego stopnia za mną tęsknił, że gdy byłem w szkole 
przybiegał po mnie. Pewnego zimowego, mroźnego dnia, 
pies został przywiązany do budy, a ja poszedłem do 
szkoły. Jakie było moje zdziwienie, gdy po lekcjach 
zobaczyłem Rolfa pod szkołą. Nie był jednak sam… 
Przybiegł razem z budą! Oblodzone ulice ułatwiły mu 
zadanie, buda po prostu ślizgała się za nim. Tej historii nie 
da się zapomnieć! Po lekcjach nigdy się nie nudziłem.. 
Razem z kolegami zjeżdżaliśmy na sankach po 
podjeździe do Urzędu Gminy (wtedy był to budynek 
mieszkalny), jeździliśmy na nartach po górkach Krauzego 
(od nazwiska dawnego właściciela terenów; do dzisiaj 
„górki” za blokami w Tworogu są nazywane „krauzami”), 
graliśmy w hokeja na zamarzniętym stawie obok Urzędu 
Gminy. Lód miał grubość ok. 1 m. Robiono w nim otwory, 
żeby ryby się nie podusiły. Wiosną natomiast 
wyczekiwaliśmy wojska, które przyjeżdżało do Tworoga, 
by ładunkami wybuchowymi skruszyć lód. To było dla nas 
nie lada widowisko! Obserwowaliśmy z ciekawością jak 
żołnierze podkładają ładunki. Robiono tak, by zmniejszyć 
napór ciężkiego lodu na drewnianą tamę i most. 

Pamiętam też pewną zimową przygodę, którą przeżyłem 
w 1962 r. Był straszny mróz – ok. -40°C! Jechałem 
pociągiem do szkoły zawodowej w Zawadzkiem. Na 
dworcu stał tłum ludzi, którzy nie doczekali się przyjazdu 
dwóch wcześniejszych pociągów.  

Gdy pociąg o godz. 8 dotarł na miejsce, tłum zmarzniętych 
ludzi wszedł do środka. W ścisku dotarliśmy do celu, ale 
w szkole spotkała nas niemiła niespodzianka. 
Poinformowano nas, że z powodu mrozu lekcje się nie 
odbędą… Wróciliśmy więc na dworzec, ale pociąg 
powrotny odjeżdżał dopiero ok. 12.00, a na dworcu nie 
było warunków do przeczekania. Restauracja zamknięta, 
szyby w oknach powybijane, wszędzie chłód… Co tu 
robić? Podjęliśmy z kolegami ryzykowną decyzję, 
że wracamy pieszo. Szliśmy z Zawadzkiego do domu 
cztery godziny, dotarliśmy ok. 12 w południe. Mama za 
głowę się łapała. Ale w tamtych czasach byliśmy 
zahartowani. Nikomu nic nie było. Nawet w wojsku, 
na poligonie w Giżycku, gdy w mrozie spaliśmy 
w namiotach nikt nie zachorował, za to pomysłów mieliśmy 
mnóstwo! Jeździliśmy nawet wojskowym samochodem po 
zamarzniętym jeziorze i sprawdzaliśmy ile obrotów jest 
w stanie wykonać. Dzisiaj nie do pomyślenia…  

Pamiętam też doskonale sylwestra 1978/1979 r. 
Spędzaliśmy go z żoną na zabawie w Tarnowskich 
Górach. Rozrywkę przerwała nam jednak gwałtowna 
śnieżyca z silnym wiatrem. Ulice szybko zablokowały 
wysokie zaspy. Niektórzy z gości – pracownicy porządkowi 
– zostali wezwani do pracy, trzeba było rozpocząć 
odśnieżanie. Część gości zrezygnowała z zabawy i wróciła 
do domów. My zostaliśmy, pociąg powrotny miał odjechać 
o godz. 5 rano. Nie odjechał… Śnieżyca sparaliżowała 
komunikację publiczną. Wróciliśmy dopiero pociągiem 
o godz. 14. Na szczęście teście mieszkali w Tarnowskich 
Górach, więc mieliśmy gdzie przeczekać. To była jedna 
z najbardziej śnieżnych zim w Polsce. Padało przez cały 
styczeń. Przez Tworóg jeździł spychacz, a pobocza 
zajmowały wysokie zaspy (zdj. powyżej). Pamiętam jak 
trudno było ogrzać dom. Były momenty, że spaliśmy na 
pierzynach ułożonych na podłodze pod piecem…  

W Urzędzie Gminy w Tworogu pracowałem od 
1 października 1995 r. Ta zima też utkwiła w mojej 
pamięci. Śnieg zaczął padać 15 października i padał do 
15 kwietnia. Zima nie odpuszczała przez pół roku. Takie 
historie wydają się dziś nieprawdopodobne.  

opowiadał Fryderyk Zgodzaj, 
mieszkaniec Tworoga, ma 1 wnuczkę i 3 wnuków. 
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KURIER POD LUPĄ 

Pan Marian to sołtys z wizją. Konsekwentnie dąży do 
ulepszania i upiększania sołectw. – Staram się narzucić 
pewien kierunek rozwoju i dbać o okolicę, żeby przyjemnie 
było spacerować, jeździć na rowerze, odpoczywać. 
Wszystko dla ludzi – mówi sołtys. W ciągu ostatnich kilku 
lat sołectwa Boruszowice i Hanusek zyskały kilka skwerów, 
plac zabaw, oczyszczono staw obok podstawówki, wokół 
którego powstał mini park z siłownią zewnętrzną. Wiosną 
zostaną zamontowane stojaki na rowery. – Mogę obiecać, 
że będę się nadal starać. Jest mnóstwo tematów, które 
trzeba dokończyć. Cieszę się, że są osoby, które doceniają 
moja pracę. Dziękuję za każdy głos – mówi.  Na zdjęciu 
Marian Łuczak z wójtem gminy, Eugeniuszem Gwoździem 
oraz z-cą wójta, Łukaszem Ziobem. 

W minionym roku wielokrotnie zachęcaliśmy Was do 
uczestnictwa w projekcie Fundacji Partycypacji Społecznej 
Śląska Akademia Senior@. Projekt jest adresowany do 
osób, które ukończyły 65 rok życia i dotyczy zdobywania 
podstawowych kompetencji cyfrowych.  

Miło nam poinformować, że udało się skompletować grupę 
i seniorzy z naszej gminy rozpoczęli swoje szkolenie.  
W trosce o bezpieczeństwo seniorów wprowadzono 
możliwość odbywania szkoleń zdalnych (on-line) i w takiej 
formie spotykają się dziś mieszkańcy naszej gminy. 
Kursanci z gminy Tworóg są już po dwóch spotkaniach. 
Kurs potrwa do połowy kwietnia.  

R            E            K            L            A            M            A 

Czego się uczą?  Obsługi laptopów, tabletów, smartfonów. 
Zdobywają umiejętności poruszania się w internecie,  
a dzięki temu zyskują dostęp do usług, informacji i social 
media, takich jak e-recepta, bezpieczne zakupy on-line. 
Studenci poznają aplikacje takie jak Messenger, 
Whatsapp, które mogą ułatwić im kontakt z rodziną przy 
pomocy otrzymanego na zakończenie kursu tabletu. 
Szkolenia prowadzą wyspecjalizowani trenerzy, 
przygotowani do pracy z osobami starszymi, wykorzystując 
odpowiednie metody szkoleniowe.  
Więcej na cyfrowy-slask.com 

Powyżej kadr z jednego ze spotkań. Trzymamy kciuki za 
naszych studentów i życzymy samych sukcesów!  

PAN MARIAN SOŁTYSEM ROKU!  

Marian Łuczak, sołtys Boruszowic-Hanuska został 
Sołtysem Roku 2020 w powiecie tarnogórskim! Największy 
w Polsce plebiscyt wiejski i rolniczy MISTRZOWIE AGRO 
prowadził „Dziennik Zachodni” oraz ogólnopolski serwis  
i magazyn „Strefa Agro”. Ogromne gratulacje dla 
reprezentanta naszej gminy!   

SENIORZY  
Z TWOROGA 
ROZPOCZĘLI KURS 
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O MIŁOŚCI SŁÓW PARĘ 

Od kiedy przejęliśmy szereg zachodnich świąt, luty kojarzy 
mi się ze świętem miłości, z Walentynkami. Dużo złego się 
mówi o tych zapożyczonych świętach, a przecież święto 
zakochanych obchodzone było już w Cesarstwie 
Rzymskim, czyli bardzo dawno temu. Co prawda nie 
nazywało się Walentynkami, ale było. Na terenie naszej 
gminy wówczas nie działo się zbyt wiele: lasy, dziki, lisy, 
jelenie. I oto jesteśmy te dwa tysiące lat po tamtych 
dziejach i jeleni nadal nie brakuje. I tych leśnych, i tych pod 
postacią męską nie potrafiących docenić wartości miłości  
i oddania swej partnerki. A warto! A za co?  

Moi drodzy za codzienność. My kobiety mamy swoje życie 
i swoje hobby i naprawdę nie jest szczytem naszych 
marzeń prasowanie Waszych koszul i składanie Waszych 
gaci, wysłuchiwanie pieśni pochwalnych nad przewagą 
silnika benzynowego nad dieslem, bądź na odwrót. Nie 
budzimy się z nadzieją na znalezienie Waszych skarpet na 
podłodze i możliwością Wyszorowania po Was kibla. 
Jednak cenimy Was za… no za coś z pewnością.  

Projekt @roszpunkowo zakłada wydanie 12 książek 
o przygodach roszpunkowych misiów. Ostatnia książeczka 
wyjdzie z drukarni w grudniu 2021 r. przed Świętami 
Bożego Narodzenia. Ustawiając wszystkie na półce 
stworzy się napis ROSZPUNKOWO. Każda z opowieści 
będzie zawierać przesłanie. Adresatami opowiadań są 
dzieci w wieku 5 – 8 lat.  

Hmmm… ja wiem… to niemożliwe! Bo miłość ma w sobie 
coś z obłędu i szaleństwa! Ja Wam tego nie potrafię 
wytłumaczyć. Pamiętajcie Panowie, aby zadbać o Wasze 
damy. A Wy drogie Panie pamiętajcie o Waszych Asach! 
Panom podpowiadam: kwiaty i słodycze zawsze są mile 
widziane. Paniom proponuję: dobre słowo! Nie ma 
lepszego prezentu dla mężczyzny niż połechtać jego… 
duże EGO! 

Monika Pudykiewicz 

ROSZPUNKOWE MISIE 

– Bajeczek dla dzieci jest wiele, ale ta zaczyna serię 
przygód misiowych bohaterów z realnego świata. Misie 
rodzą się w Roszpunkowie, w pracowni na Śląsku, do 
której możesz przyjechać, zobaczyć, dotknąć i poczuć –
tak autorzy opisują nową propozycję dla najmłodszych, 
książkę „Razem na zawsze”, która z pewnością niebawem 
zagości na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu.  

Książka jest nam wyjątkowo bliska, współtwórczynią 
opowiadań o misiach jest bowiem mieszkanka naszej 
gminy, znana Wam z felietonów, które ukazują się 
w „TWG Kurierze” – Monika Pudykiewicz. – Przede mną 
rok pełen ekscytującej pracy i wierzę, że pełen sukcesów.
Powstanie 12 książek o misiach. Pierwsza opowiada 
o Heniu, który nie spieszy się z opuszczeniem pracowni, 
w której powstał. Już niedługo druga o Dorotce –
komentuje współautorka książki „Razem na zawsze”.  
 

Może za to, że po kilku latach już wiecie, że na pytanie czy 
przytyłyśmy nigdy nie odpowiadać prawdziwie. Za to,  
że wysłuchujecie naszych tyrad na temat Jolki i Mariolki  
i wierzycie, że z pewnością wyglądają tandetnie w swoich 
nowych kozaczkach za miliony monet. Za to że przytulacie 
kiedy płaczemy i za Waszą wiarę w… to, że nasze ciuchy 
są naprawdę stare i nagle odnalezione w szafie. I jeszcze 
za to, że wymieniacie żarówki i montujecie kolejne haczyki 
na ramki i obrazki. Fakt, że krzywo i zawsze o kilka 
centymetrów nie tam gdzie miały być. Staramy się jednak 
docenić, że całkiem dzielnie znosicie nasze narzekania na 
te krzywo powieszone obrazki.  

Kochajcie się moi drodzy gminni współmieszkańcy! 
Kochajcie się za to czym się wzajemnie obdarowujecie: 
cierpliwość, wyrozumiałość, brak krzyków i humorów, brak 
czepialstwa i złośliwości. 
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KURIER KULTURALNIE 

Jej członkami byli: Bertold Kubitza, Fryderyk Zgodzaj, 
Waldemar Czierpka, Józef Gawlik. – Zwróciliśmy się 
o pomoc do wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Niestety nasz pomnik nie widniał w rejestrze zabytków, 
a w wyniku przebudowy stracił walory zabytkowe, dlatego 
konserwator nie był w stanie wesprzeć sprawy. 
Interweniowaliśmy również w Radzie Miejskiej Piekar 
Śląskich, ale ostatecznie nie udało się odzyskać 
monumentu – wspomina Bertold Kubitza. – W komisji 
byłem  odpowiedzialny na przygotowanie materiałów 
historycznych dotyczących pomnika. Zaangażowałem się 
w sprawę osobiście. Wśród wymienionych poległych był
mój krewny. Ojciec przekazał na pomnik 200 marek. To 
była wówczas spora suma – przyznaje Fryderyk Zgodzaj.  

POMNIK, KTÓRY NIE WRÓCIŁ…  

Archiwalne zdjęcie, które publikujemy poniżej zostało 
wykonane w latach 30. XX w. Przedstawia front obecnego 
Urzędu Gminy z pomnikiem upamiętniającym ofiary I wojny 
światowej. Monument stosunkowo szybko zniknął  
z pejzażu Tworoga i pomimo prób odzyskania, nigdy nie 
wrócił na swoje miejsce. 

Pomnik został zaprojektowany w 1924 r. przez profesora 
Gosen z Wrocławia. Wykonano go z heskiego diabazu  
z kamieniołomów Gissen nad rzeką Lahn. Na monumencie 
umieszczono napis w języku niemieckim: „Unseren 
Söhnen und Brüdern” (Naszym Synom i Braciom) oraz 
nazwiska poległych w latach 1914-1918 mieszkańców 
Tworoga i Brynka. Koszt wykonania pomnika wyniósł 7200 
marek. Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 1 czerwca 
1930 r. Niestety bryła nie przetrwała na swoim miejscu.  
Po zaledwie 15 latach rozpoczęła się jej tułaczka… 
Pomnik został zdemontowany w 1945 r. i przez jakiś czas 
leżał w przypałacowym ogrodzie. W 1954 r. został 
wywieziony na cmentarzysko poniemieckich pomników  
w Chorzowie. W latach 60. bryłę wykorzystano przy 
budowie pomnika w Piekarach Śląskich postawionego dla 
uczczenia tysiąclecia państwa polskiego. W latach 90.  
w Tworogu podjęto próby jego odzyskania –  zawiązano 
komisję, która zajęła się tym tematem. 
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W 2010 r. puste miejsce przed Urzędem Gminy  wypełnił 
nowy pomnik. Widnieje na nim napis: "Pamięci Ślązaków – 
ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań”.  

CHWILA ZADUMY 

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej 1945 roku jest 
obchodzony w każdą ostatnią niedzielę stycznia. Naszą 
gminę bezpośrednio dotyczą tragiczne wydarzenia, 
dlatego władze samorządowe dbają o gesty mające 
przypominać o wspólnej historii i utrwalać ją w pamięci 
zbiorowej. Jak co roku pod  pomnikiem "Pamięci Ślązaków 
– ofiar wojen, internowań, wywózek i prześladowań” 
złożono kwiaty i znicze.  

W niedzielny poranek, 31 stycznia władze Gminy Tworóg 
oraz obecni goście w wymownym milczeniu pochylili głowy 
przed pomnikiem. Na zdjęciu powyżej na pierwszym planie 
wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz senator Halina 
Bieda.  

Z MYŚLĄ O SENIORACH 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu zachęca 
do korzystania z usługi „Książka na telefon”. Usługa 
skierowana do seniorów oraz osób mających problem 
z poruszaniem się. Wystarczy zadzwonić pod jeden 
z numerów telefonu: +48 32 450 81 34 lub +48 512 950 
842, a książka zostanie dostarczona pod podany adres. 

X OGÓLNOPOLSKI  
KONKURS LITERACKI 

„TO, CO WAŻNE. MÓJ GŁOS  
W SPRAWIE WARTOŚCI.” 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Boruszowicach i Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców Śląskich w Tworogu oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu zapraszają uczniów szkół 
podstawowych do udziału w X Jubileuszowym 
Ogólnopolskim Konkursie Literackim zatytułowanym: 
„To, co ważne. Mój głos w sprawie wartości.” 

Kierując, jak co dwa lata, zaproszenie do udziału  
w konkursie, oczekujemy od uczniów szkół 
podstawowych własnych refleksji o tym, co w życiu 
każdego człowieka istotne, wartościowe; o trudnych 
wyborach, o zwycięstwach nad słabościami,  
o godności, pasji, marzeniach i szczęściu.  

Prace konkursowe należy nadesłać drogą 
elektroniczną do Szkoły Podstawowej im. Jana 

Pawła II w Boruszowicach do 31 marca 2021 r. na 
adres mailowy: 10konkursliteracki@wp.pl 

Pod tekstami autorzy zamieszczają następujące 
informacje: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła oraz 
dołączają Kartę zgłoszenia uczestnika Konkursu. 
(załącznik do Regulaminu Konkursu)  

Regulamin konkursu ze szczegółowymi informacjami 
do pobrania na stronach: 

www.gok-tworog.pl 
www.zspboruszowice.szkolna.net 

W skład pochodu weszli ponadto samorządowcy, 
przedstawiciele Koła Górnika z Tworoga, mniejszości 
Niemieckiej, Związku Górnośląskiego (prezes Grzegorz 
Franki) i mieszkańcy gminy. Po chwili milczenia, w hołdzie 
ofiarom wojen, internowań, wywózek i prześladowań 
złożono kwiaty i znicze.  

Foto. Na zdjęciu widać jak wiele osób miało potrzebę oddania hołdu 
przeszłości. – Nie wysyłaliśmy zaproszeń, informacja o wydarzeniu była 

po prostu podana w mediach społecznościowych, nie spodziewaliśmy się, 
że odzew będzie tak duży. Dziękujemy wszystkim za obecność  

– mówi wice wójt, Łukasz Ziob.  
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FINAŁ Z GŁOWĄ  

Dziękujemy za tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy! Po raz drugi Sztab w Tworogu  
z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury zagrał na 
rzecz Fundacji WOŚP. Z powodu pandemii impreza 
odbyła się online. Na szczęście 31 stycznia byliście 
zdeterminowani do niesienia pomocy. Dziękujemy, że 
„graliście” z nami! Razem zebraliśmy ponad 25 tys. zł 
dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii  
i diagnostyki głowy. Brawa dla Was! Za chęci, za siły, 
za wsparcie... 

Podczas 29. Finału w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu zagrały trzy zespoły: Noumen (grupa rockowa, 
wykorzystująca również elementy jazzu, fanka, soulu, r'n'b 
i gospel); RTG (rockowy zespół z Tarnowskich Gór znany 
z grania coverów) oraz Destroyers (grupa muzyczna  
z Bytomia, grają głównie thrash metal). Koncerty były 
transmitowane na żywo na youtub.com, zadbał o to Piotr 
Paras (PARASMEDIA).  

 

Foto. W przerwach między koncertami trwały licytacje. Chętni mogli brać 
w nich udział wysyłając smsy na wskazane numery telefonów. 

Wydarzenie prowadził widoczny na zdjęciu Beniamin Jaruszowic.  
Na zdjęciach widać też wolontariuszy i członków komisji. To oni m.in. 

zbierali datki do puszek stacjonarnych i na bieżąco liczyli zgromadzone 
fundusze. Szefem sztabu, jak w minionym roku, była Sandra Grzesiek.  

 

Równolegle wolontariusze zbierali datki w tradycyjny 
sposób, a dla osób pozostających w domach 
przygotowano alternatywę, czyli eSkarbonki. Można było 
również wziąć udział w grze o nagrody, aukcjach 
i licytacjach. Niestety w związku z odgórnymi zaleceniami 
odwołano bieg indywidualny – „Policz się z cukrzycą”, który 
miał się odbyć 31 stycznia przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu.  

Wszystkim sponsorom, wolontariuszom, obsłudze 
technicznej, zespołom, darczyńcom, punktom,  
w których od połowy grudnia czekały na Was 

stacjonarne puszki WOŚP – ogromne  
podziękowania i brawa. Razem wyGrywamy! 

29. Finał w Tworogu wsparli: 
Bank Spółdzielczy w Tworogu, Gmina Tworóg, Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, Piotr Paras PARASMEDIA, 
Stalkol S.C., OSP Tworóg i Koty, Jolanta Warzecha, Nasz 
Samorząd, Mariola Szleger, Ewa Konfederak-
Majsterkiewicz, Dom i Ogród B. A. Czaja, Nadleśnictwo 
Brynek, Piekarnia Cukiernia Łubowski, Boblex F.H.U. Brol 
Dariusz, Zespół Gastronomiczny Łukasz Wiciński, Studio 
Urody i Fryzur Orchidea, Tworogowska Dycha po Trowie, 
Prints4you Artur Lebek, zespoły: Frele, RTG, Noumen, 
Destroyers,  

Więcej zdjęć na str. 15 oraz w Internecie: 
twg-kurier.pl gok-tworog.pl 

SOLISTA NA MEDAL 

Znamy już wyniki XVIII Wojewódzkiego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek pod patronatem: Ks. Biskupa Diecezji 
Gliwickiej – Gerarda Kusza, Wójta Gminy Wielowieś –
Gintera Skowronka, Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego 
Niemców  Województwa Śląskiego.  Organizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Wielowsi oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi. 
W tym roku Festiwal odbył się w formie online. 

I miejsce w kategorii solistów zdobył uczeń SP w 
Tworogu Oskar Łysik z klasy II b. Oskar zaprezentował 
dwa utwory, w tym jeden w języku niemieckim (Był 
Pastuszek Bosy oraz In der Weihnachtsbäckerei). 
Serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów.  

Anna Kluzik i Anna Wasilewska
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KURIER NA BIEŻĄCO 

Jeżeli palimy w piecu np. śmieciami, czy mokrym drewnem 
doprowadza to do osadzania się cząsteczek sadzy –
wyjaśnia. Komin, który jest „zapchany” lub 
zanieczyszczony sadzą to realne zagrożenie nie tylko dla 
budynku mieszkalnego, ale również lokatorów. Paląca się 
sadza może skutkować powstawaniem pęknięć 
i nieszczelności w przewodzie kominowym. Wysoka 
temperatura lub ogień wydobywający się z takich szczelin 
może doprowadzić do zapalenia się materiałów 
otaczających przewód kominowy, a stąd już krótka droga 
do pożaru domu. Ponadto należy pamiętać, że przez 
nieszczelne przewody wydostają się również bardzo 
gorące gazy spalinowe, w tym groźny, niewyczuwalny 
tlenek węgla (czad). 

Co powinno nas niepokoić? Zapalaniu sadzy towarzyszy 
głośny szum – to skutek gwałtownej reakcji spalania. Jeżeli 
usłyszycie taki „podejrzany” dźwięk, musicie reagować. –
Bezwzględnie wzywamy straż pożarną i zamykamy dopływ 
powietrza do pieca. Dozorujmy na całej długości przewód 
kominowy i sprawdzamy, czy nie występują pęknięcia. 
Ważne żeby do palącego komina nie wlewać wody!
Z jednego litra H2O powstaje aż 1700 litrów pary,
co niestety może doprowadzić do popękania przewodu, 
a nawet jego rozerwania – mówi Wojciech Poloczek. 
Do gaszenia pożaru sadzy można użyć gaśnicy 
proszkowej. W tym przypadku prąd proszku podajemy 
w wyczystkę na dole (najczęściej przy piecu). Nie 
zalecamy jednak podejmowania samodzielnych prób 
wygaszenia pożaru komina. Takie praktyki rodzą  kolejne 
zagrożenie. – Paląca się sadza opada na dno przewodu 
kominowego i po otwarciu drzwi wyczystki może wysypać 
się na podłogę, co spowoduje rozprzestrzenianie się 
pożaru oraz wydostaniu się na zewnątrz spalin –
przestrzega Naczelnik OSP Tworóg. Tego typu interwencje 
najlepiej zostawić profesjonalistom. Strażacy prócz 
przeszkolenia i doświadczenia dysponują odpowiednim 
strojem i sprzętem.  

Najbezpieczniejszym dla wszystkich sposobem na sadzę, 
jest regularne czyszczenie komina. Pamiętajcie więc, żeby 
przed sezonem grzewczym przeprowadzić rzetelną 
kontrolę przewodu kominowego. Sprawdzajcie czy jest 
drożny i szczelny. Jeżeli zauważycie pęknięcia przewodu 
najbezpieczniej zgłosić to kominiarzowi, który sprawdzi 
stan komina.  

WYRAŹNY WZROST ZGONÓW  

Jak sytuacja demograficzna wygląda w gminie 
Tworóg? Nie odnotowano co prawda gwałtownych 
wahań co do ilości zameldowanych osób, niepokoi 
jednak ilość zgonów.  

Liczba mieszkańców gminy Tworóg w 2020 r. wyniosła 
7896, to o 75 osób więcej w stosunku do roku 2019.  
W gminie zameldowanych jest 3861 mężczyzn i 4039 
kobiet. W 2020 r. urodziło się 71 dzieci, rok wcześniej – 61. 
Wyraźnie wzrosła liczba zgonów. W 2019 r. odnotowano 
71 zgonów. W 2020 r. było ich aż 116.  

Na tak wyraźną różnicę w stosunku do roku poprzedniego 
z pewnością wpłynęła pandemia. Przy czym nie chodzi 
tylko o chorych na covid-19, ale także utrudnienia  
i ograniczenia w dostępie do opieki medycznej. Według 
publikowanych przez GUS tygodniowych statystyk,  
w okresie od marca do 13 grudnia 2020, w Polsce zmarło 
372 tys. osób. Rok wcześniej w tym samym przedziale 
czasowym odnotowano 312 tys. zgonów.  

Zgony to jednak nie jedyny problem. W skali kraju rodzi się 
zdecydowanie mniej dzieci. Zmniejszył się tzw. 
współczynnik dzietności, który od 1998 r. wynosi 1,5. Nasz 
kraj starzeje się w szybkim tempie. W 2018 r. na 1 osobę 
w wieku poprodukcyjnym przypadały 4 osoby w wieku 
produkcyjnym, ale według szacunków w 2050 r. na  
1 osobę w wieku poprodukcyjnym będą przypadać już 
tylko 2 osoby w wieku produkcyjnym. W województwie 
śląskim żyje obecnie ok.  4,5 mln osób, jednak od 2000 r. 
utrzymuje się ujemny przyrost naturalny.  

W Dzienniku Gazecie Prawnej podano ponadto,  
że w ubiegłym roku liczba urodzeń była najniższa od 2004 
r. Jednocześnie liczba zgonów najwyższa po II wojnie 
światowej.  

POŻARY KOMINÓW  
– JAK REAGOWAĆ?  

Pierwsze zgłoszenie w 2021 r. jakie otrzymała Ochotnicza 
Straż Pożarna w Tworogu dotyczyło pożaru sadzy  
w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego.  
W okresie od września 2020 r. do 27 stycznia 2021 doszło 
do 6 interwencji na terenie gminy Tworóg i 41 na terenie 
powiatu. Rok temu (1 wrzesień 2019 – 30 kwiecień 2020) 
było 14 interwencji na terenie gminy i 83 w powiecie. Jak 
dochodzi do zapłonów?  

Niestety w większości przypadków przez nasze 
zaniedbania. Jak informuje Naczelnik OSP Tworóg 
Poloczek Wojciech, podstawowym i najważniejszym 
błędem jest brak czyszczenia przewodów spalinowych. 
Drugim czynnikiem jest jakość materiałów, które spalamy 
w piecach. – Sadza powstaje w wyniku niepełnego 
procesu spalania stałego materiału palnego.  
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MAMMOGRAFIA W TWOROGU 

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED w Tworogu 
zaprasza 18 lutego 2021 r. w godzinach od 8.00 do 
11.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. Zamkowa 6. 

Do badania uprawnione są Panie w wieku 50-69 lat, które 
są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a 
także nie miały wykonanej mammografii w ramach 
Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie 
ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne 
wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 
upływie 12 miesięcy. Rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 
lub na www.mammo.pl/formularz.  

Sprostowanie 

W artykule „Wpis do Gminnej Księgi Zasług” (nr 145, 
11.01.2021 r.) błędnie poinformowaliśmy, że pan 
Reinhard Schygulla ukończył studia zawodowe.  
W rzeczywistości było to studium zawodowe  
z zarządzania BHP, by zdobyć uprawnienia specjalisty 
BHP i wyższy stopień w służbie BHP.  
Za błąd przepraszamy. 

redakcja „TWG Kuriera” 

DESHI NIE LUBI NUDY! 
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REKRUTACJA DO SZKÓŁ I 
PRZEDSZKOLI 

Ustalono harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym  
i uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do 
publicznych przedszkoli i szkół podstawowych, dla których 
Gmina Tworóg jest organem prowadzącym (zarządzenie 
Wójta Gminy z dnia 4 stycznia 2021 r.). Rodzice mogą 
składać wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej lub 
przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami w terminie 
od 22 lutego 2021 r. do 9 marca 2021 r. Postępowanie 
uzupełniające przewidziano w terminie od 1 czerwca 2021 
r. do 8 czerwca 2021 r.  

Szczegółowe informacje pod linkiem: 
bip.tworog.pl/7409/dokument/30692 

 

ZDALNA SZKOŁA – PROGRAM, KTÓRY ZDAŁ EGZAMIN 

Pomimo powrotu do szkół najmłodszych dzieci, większość uczniów pozostała w domach. Nauka zdalna trwa. 
Przypominamy, że Gmina Tworóg w ramach programu „Zdalna szkoła” zdobyła dofinansowanie w wysokości 
59 920,00 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, drukarek oraz modemów dla uczniów gminnych szkół.  

Program realizuje Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Projekt pod nazwą „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, 
związaną z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii.  

Program cieszy się w naszej gminie dużym zainteresowaniem, a skorzystanie z pozyskanego sprzętu nadal możliwe. 
Wszelkich informacji, dla osób zainteresowanych wypożyczeniem sprzętu udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół.  

MOGĘ! ZATRZYMAĆ SMOG – PRZEDSZKOLAKU ZŁAP ODDECH! 
Kampania edukacyjno-informacyjna pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech!" – II edycja 
realizowana jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Gminnym Przedszkolu w Boruszowicach. 

W ramach kampanii przedszkole otrzymało w miesiącu styczniu pomoc rzeczową udzieloną przez Województwo 
Śląskie w postaci dwóch oczyszczaczy powietrza o łącznej wartości 1 578,00 zł. Otrzymane oczyszczacze powietrza 
zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Celem kampanii jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności 
dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów, w zakresie wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie 
oraz zaktywizowanie nauczycieli przedszkolnych w zakresie tematyki antysmogowej dot. zagrożeń wynikających z 
zanieczyszczenia powietrza, sposobów zapobiegania niskiej emisji i unikania ekspozycji na zanieczyszczenia. Projekt 
będzie realizowany do 30 czerwca 2021 r. 

CZY PAMIĘTASZ, ŻE… 

Do końca 2021 roku wszyscy, którzy mają piece starsze 
niż 10 lat i ogrzewają swój dom paliwami stałymi, jak 
węgiel, drewno, pellet – muszą je wymienić na nowe. 

Obowiązek został nałożony Uchwałą Sejmiku 
Województwa Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 
2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw.  

Więcej informacji oraz tekst uchwały dostępny na stronie 
Samorządu Województwa Śląskiego: 

https://powietrze.slaskie.pl/ 
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TWG KURIER – FOTORELACJA Z FINAŁU WOŚP 

Foto. Zadowoleni uczestnicy gry o nagrody!  
Więcej zdjęć na twg-kurier.pl i gok-tworog.pl  

Foto. Na scenie GOK-u gościliśmy wspaniałych artystów: powyżej 
Rockowe Tarnowskie Góry, czyli grupa  RTG. Poniżej lokalna grupa 

NOUMEN, której premierowy koncert otwarł 29. Finał WOŚP.  

R            E            K            L            A            M            A 
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 TWG KURIER – REKLAMA  


