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WESOŁYCH ŚWIĄT!

SMACZNE, SŁODKIE ŚWIĘTA
Pierniki - świąteczny przysmak o charakterystycznym korzennym smaku 

zaczynamy przygotowywać już z początkiem grudnia. W tym roku zostaliśmy 
zaproszeni do wspólnego pieczenia pierników przez mieszkankę naszej gminy. 

Przepis na święta podajemy na str. 8
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- Odpowiadamy na str. 3. 
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W listopadzie w centrum Hanuska, na tzw. 
Skwerze na Klepce, zamontowano zlepek 
szlaki, na którym ustawiono dębowy pień  
z kalendarium miejscowości zwieńczony 
kowadłem – symbolem kuźniczego 
charakteru tego miejsca. Instalacja to 
fragment realizacji przedsięwzięcia 
pod umowną nazwą „hanuskowa 
inicjatywa”, której głównym celem jest  
chronienie lokalnej historii od zapomnienia. 

Wszystko zaczęło się w 2016 r. z inicjatywy 
mieszkańca Hanuska-Boruszowic, który 
występuje pod pseudonimem Kuźnik z 
Klepki. Dlaczego Kuźnik z Klepki? – Otóż 
są przynajmniej dwa powody. Pierwszy to 
ten, że urodziłem się i wychowałem w starej, 
drewnianej chałupie na środku wsi, miejsce to 
od dawna nazywano Klepka na Hanusku (dziś 
Skwer na Klepce). Drugi powód to mój zawód 
– inżynier kuźnik – wyjaśnia historyk (więcej na 
blogu: zcleywerkunahanusek.blogspot.com).  
Jako pasjonat historii i osoba przywiązana 
do rodzinnego miejsca rozpoczął badania 
nad przeszłością Hanuska. Aby zdobyć jak 
najwięcej informacji zaprosił seniorów z 
Hanuska na spotkanie. – Rozmawialiśmy o 
tym jak kiedyś było, porównywaliśmy rodzinne 
historie opowiadane z pokolenia na pokolenie, 
by następnie porównać przekazy ustne z tym, co 
wiemy ze źródeł pisanych. I tak, krok po kroku, 
odtwarzaliśmy naszą historię – mówi Kuźnik 
z Klepki. Rok później oraz w 2018 r. odbyły 
się kolejne spotkania, ostatnie z udziałem 
Stowarzyszenia Miłośników Boruszowic 
i Hanuska, przedstawicieli samorządu 
terytorialnego i władz gminy oraz Mniejszości 
Niemieckiej. Złożono również wniosek u Wójta 
o nadanie skwerowi historycznej nazwy. Rada 
Gminy podjęła stosowną uchwałę w 2019 r. 

W międzyczasie Kuźnik z Klepki pracował 
nad kolejnymi opracowaniami historycznymi 
– niektóre z nich publikowaliśmy na łamach 
„TWG Kuriera”. Wszystkie dotyczą obszaru 
rzeki Stoły – fragmentu Górnego Śląska, który 
jest najbliższy jego sercu. Ze szczególnym 
uwzględnieniem traktuje swoją ojcowiznę –  

rodzinny Hanusek. Równolegle Kuźnik z 
Klepki zabiegał o wyeksponowanie miejsca, 
od którego wszystko się zaczęło – od 
Skweru na Klepce. Właśnie tu przed wiekami 
przetwarzano kowalne żelazo, uzyskiwane z 
minerałów zwanych rudami żelaza. Jedną z 
kuźnic, napędzanych kołem wodnym – wedle 
nowatorskich wówczas technologii – prowadził 
Jurga, kuźnik rzeczony z Kleinbergu, nazywany 
przez miejscowych majster klepka. Z czasem 
przydomek (od charakterystycznych dźwięków 
wydawanych przez ręczne kucie) stał się 
drugim imieniem – Kleparski. Hanuskowa 
kuźnica, jak wyjaśnia Kuźnik z Klepki, 
znajdowała się właśnie w miejscu skweru. 
– Chciałem udowodnić, że moja wiedza 
co do lokalizacji, znajduje potwierdzenie 
w archeologicznych znaleziskach. Dlatego 
zależało mi na wykonaniu wykopu i wydobyciu 
spod ziemi kamienia, który służył dawniej jako 
fundament pod młot kuźniczy – mówi historyk. 
Spod powierzchni nie udało się wydobyć 
właściwego kamienia, ale w 2019 r. wydobyto 
tzw. zwał szlaki – produkt odpadowy procesów 
hutniczych, który w ocenie Kuźnika z Klepki 
dowodzi, że w tym miejscu działała kuźnica 
żelaza. 

Wydobytą szlakę zabezpieczono i 
wzmocniono, na niej zamontowano pieniek z 
kalendarium hanuskowej klepki, a na szczycie 
kowadło. Historyczna instalacja to pierwszy 
etap realizacji hanuskowej inicjatywy. W 
planach jest jeszcze m.in. wykonanie obejścia 
wokół monumentu, montaż tablicy z nazwą 
skweru (z funduszu sołeckiego) oraz tablic 
z opracowaniem historycznym „w pigułce” 
autorstwa Kuźnika z Klepki oraz syna. Gotowe 
tablice wystawiono tymczasowo w holu 
szkoły podstawowej w Boruszowicach. W 
realizację przedsięwzięcia zaangażowali się 
liczni darczyńcy, Stowarzyszenie Miłośników 
Boruszowic i Hanuska, z funduszu sołeckiego 
natomiast wykonano niwelację terenu, wycięcie 
drzew i nasadzenia nowej roślinności. 

Obok publikujemy legendę o Hanusku 
opracowaną przez Kuźnika z Klepki. 

HANUSKOWA INICJATYWA 

K U L T U R A L N I E

Foto. „Skwer na Klepce” to urzędowa nazwa skweru przy ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku nadana 
uchwałą Rady Gminy w Tworogu we wrześniu 2019 r. W tym miejscu, już w XV w., działała kuźnica.

Jedna z legend o Hanusku, jaka przetrwała 
do współczesnych nam czasów, to ludowy 
przekaz mówiący o tym, że założycielem 
osady nad rzeką Rybna (obecnie Stoła – od 
tarnogórskich sztolni, skąd wypływa), był 
leśny robotnik ze Szkarotki koło Połomi o 
imieniu Hanus lub też Janus. 

Powstała pod koniec XIV wieku osada 
teutońskich kolonistów, sprowadzonych 
do pracy przy wyrębie lasów, utworzyła  
w Połomi, na ówczesnym świniowskim 
gruncie ziemi toszeckiej, enklawę i namiastkę 
siedzib znad Renu i Łaby. Tak powstała osada, 
parafia z kościołem i środowisko ludzi o 
niemieckim rodowodzie. Przybysze zza Odry 
przywieźli ze sobą swoje zwyczaje, język i 
nową kulturę techniczną, która korzeniami 
sięgała czasów rzymskiego imperium. 
Mieszkający w sąsiedztwie niemieckich 
kolonistów Janus, nazwany został przez nich 
po swojemu Hanus. Na Śląsku zdrabniało się 
imiona, i Maciej to Maciek, Walenty to Walek, 
a Magdalena to w skrócie Magduska. Tak 
więc Janus został Hanusem, by ostatecznie 
stać się, po zdrobnieniu Hanuskiem.

Mikołaj Lubski, szlachcic na ziemi  
toszeckiej, w roku 1417 rozpoczął budowę 
małej kuźnicy żelaza, typu „wulgariter” 
(czyli pospolita, zwykła). W dokumentach 
właściciela tych ziem, śląskiego księcia 
Kazimierza Oświęcimskiego, lennika króla 
Czech, kuźnicę nazwano Cleywerk, co 
tłumaczyć można by było jako „mały warsztat” 
lub „mała kuźnia”. 

Nie minął rok i już od 20 stycznia 1418 
roku kuźnica Cleywerk działała. Rozpoczęła 
działalność po podpisaniu umowy przez 
szlachcica z Toszka z kuźnikami rzeczonymi 
o imionach Mykno i Michel, zwanymi również 
„magistri ferrificci” (dosłownie: mistrzowie od 
żelaza). Kuźnicę zbudowano na środku osady, 
nieopodal grobli przy rzece, a na miejsce 
sprowadzono spory głaz, który zapewne 
służył jako fundament pod młot kuźniczy. 
Pospolita kuźnica nad Rybną nie pracowała 
długo, gdyż stała się ofiarą trzeciego najazdu 
husytów, reformatorskiego ruchu religijnego 
w Czechach. Husyci dokonali trzech 
najazdów na Śląsk w latach 1418 – 1433. 
Ich zbrojne ramię dokonało zagłady, między 
innymi niemieckiej osady leśnych robotników 
i kowali w Połomi. Zagłady tej dokonano w 
roku 1429, w którym ich parafialny kościół 
spalono doszczętnie, zaś miejscową ludność 
w pień wycięto. Drewniany dwór szlachecki 
w Toszku, siedzibę miejscowego włodarza, 
również spalono i zrównano z ziemią.

Jak pisze w swym poemacie „Officina 
ferraria...” z roku 1612 Walenty Roździeński, 
kuźnice nad Małą Panwią i Rybną  
„popustoszały” na długie lata. Hanus 
mieszkający na Szkarotce poza wsią, nad 
stawami rybnymi, ocalał z rodziną od zagłady i 
nie mógł pogodzić się z tragedią, jaka spotkała 
sąsiadów, z którymi dobrze mu się żyło i 
współpracowało przez wiele lat. Mimo różnic, 

LEGENDA O  
HANUSKU
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jakiw ich dzieliły, Hanus potrafił porozumieć 
się i współżyć z sąsiadami. Mieli wspólne 
zajęcia przy wyrębie drzew, wypalaniu węgla 
drzewnego, jak i też podczas pracy w kuźni. 
Zapewne dlatego osadnik ze Szkarotki, 
postanowił poszukać nowego miejsca, które 
nie przypominałoby znajomych „siągorzy”, 
„kurzoków”, kowali, z którymi pracował w lesie 
i we wsi. Brakowało mu kościoła, do którego 
chodził z rodziną, gdzie zaspokajał potrzeby 
duchowe, gdzie znajdował spokój i ukojenie.

W odległości „dobrej” pół mili od Szkarotki, 
Hanus w trakcie wędrówki za nowym 
miejscem pobytu, natrafił na kładkę na rzece, 
gdzie przy niewielkim wzniesieniu, znajdowały 
się zgliszcza po osadzie kuźniczej z ruinami 
dymarki i okazałym głazem z piaskowca. 
Były to resztki dawnej kuźnicy Cleywerk, 
jakie pozostały po nawale husyckiej, 
która przetoczyła się i w tym miejscu. Na 
środku dawnej kuźnicy zbudował Hanus 
chatę, warsztat kowalski na fundamencie z 
piaskowca po kuźnicy i zamieszkał w sercu 
śląskiej puszczy. Po krótkiej wędrówce ze 
Szkarotki, gdzie cudem uratował się przed 
pożogą husycką, rozpoczęło się nowe życie 
Hanusa z najbliższymi, na nowym już miejscu.

Ludowy przekaz o osiedleniu się Hanusa 
nad Rybną z dużym prawdopodobieństwem 
potwierdzają etnografowie badający 
zachowane dokumenty. Również 
logiczna analiza wydarzeń i pozostałości 
po kuźnicy, czyli głaz sprowadzony z 
pobliskich kamieniołomów oraz zwały szlaki 
dymarkowej, w miejscu zwanym przez 
miejscowych „Klepka”, wskazują na to, że to 
tam zbudowano pierwszą osadę na Hanusku, 
po pierwotnej kuźnicy, w dokumentach księcia 
Kazimierza Oświęcimskiego, zwaną kuźnicą 
Cleywerk. Teren, gdzie zamieszkał Hanus 
był bardzo przyjazny dla jej mieszkańców, 
mając na uwadze płynącą w pobliżu rzekę i 
stawy, które obfitowały mnóstwem ryb, przez 
co rzekę nazwano Rybną, a stawy po obu 
stronach mostu, Stawami Rybnymi. Pomiędzy 
rzekami Rybną i płynącą w pobliżu Wodą 
Graniczną, rozpościerały się łęgi, będące 
naturalnymi pastwiskami, a pozbawiona 
drzew obszerna polana, tworzyła bezleśny 
teren, w sam raz pod uprawę roli. Zapewne 
od zdrobnienia imienia założyciela, osadę 
nad Rybną nazwano Hanusek i posługiwano 
się nią od bardzo, bardzo dawna, zaś nazwa 
ta przetrwała do dnia dzisiejszego, mimo 
różnych kolei losu.

Kuźnik z klepki

NAGRODZONO PRACE DZIECI  
Z TWOROGA

Znamy już wyniki konkursu plastycznego 
„Legendy z Leśnej Krainy Górnego Śląska”. 
Lokalna Grupa Działania ogłosiła konkurs we 
wrześniu. Jak się okazało wykonanie ilustracji 
do znanych w regionie legend spotkało się z 
ciepłym przyjęciem. Złożono łącznie aż 245 
prac! 

Nagrodzono 32 prace, a 8 dodatkowo 
wyróżniono. Laureaci otrzymają bony w 
wysokości 100 zł do wykorzystania w sieciach 
sklepu EMPIK oraz gadżety Stowarzyszenia 
LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”. 

Organizatorzy konkursu zapowiadają 
również, że prace laureatów będą 
opublikowane w opracowywanym zbiorze 
legend. Legendy natomiast możecie 
posłuchać na stronie lesnakrainalgd.pl. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu 
została beneficjentem programu wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
2.0. na lata 2021-2025” oraz zgody 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Otrzymana dotacja w wysokości 10 769,00 
zł zostanie przeznaczona na zakup i zdalny 
dostęp do nowości wydawniczych.

Do rządowego programu przystapiła 
również Szkoła Podstawowa   im. Powstańców 
Śląskich. Warunkiem przyznania dotacji w 
wysokości 4.500,00 zł było zapewnienie 
wkładu własnego przez organ prowadzący 
jakim jest Gmina Tworóg w wysokości 

W listopadzie w Gminnym Przedszkolu  
w Tworogu zorganizowany został III 
Wojewódzki Konkurs Plastyczno-Językowy 
„Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki”. 
Patronat nad konkursem objęło Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa 
Śląskiego działające w Tworogu.

Do udziału w konkursie zaproszono 
dzieci z całego województwa, które w 
przedszkolu uczą się języka niemieckiego. 
Zadaniem uczestników było przygotowanie 
pracy ilustrującej treść wybranej piosenki w 
języku niemieckim. Jury konkursu przyznało 
następujące miejsca i wyróżnienia:

DOTACJE DLA BIBLIOTEK

1.125,00 zł., stanowiącego 20% kosztów 
realizacji zadania objętego dofinansowaniem 
z budżetu państwa. 

Otrzymane środki, finansowe w ramach 
Priorytetu 3, będą przeznaczone na: zakup 
nowości wydawniczych do placówek 
wychowania przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i bibliotek pedagogicznych, 
zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych 
i pedagogicznych, sprzętu komputerowego 
i oprogramowania, realizację działań 
promujących czytelnictwo (w tym zakup 
nagród dla uczniów biorących udział w 
akcjach promujących czytelnictwo).

Wśród nagrodzonych znalazło się sporo 
prac mieszkańców gminy Tworóg. Ogromne 
gratulacje! Oto autorzy nagrodzonych prac z 
gminy Tworóg:

• Zofia Poloczek, lat 12;
• Alicja Zawiślok, lat 10;
• Maria Majsterkiewicz, lat 10;
• Emilia Czaja, lat 12;
• Alicja Spaleniak, lat 11;
• Emilia Kowoll, lat 9;
• Wiktoria Maruszczyk, lat 7.
Wszyscy laureaci oraz więcej informacji  

o konkursie na stronie LGD Leśna Kraina 
Górnego Śląska.

I miejsce: Alicja Miozga (Gminne 
Przedszkole w Tworogu)

II miejsce: Martyna Haide , Kacper 
Przygoda (ZSP nr 4 w Raciborzu), Tomasz 
Buchta (Przedszkole Publiczne w Rudzińcu)

III miejsce: Jakub Sklorz (Gminne 
Przedszkole w Tworogu)

Dziękuję wszystkim dzieciom za udział w 
konkursie i już teraz zapraszam do kolejnej 
edycji, która odbędzie się za rok.

Nauczyciel języka niemieckiego 
Ewa Gwiazdowska

MALOWANE PIOSENKI

UŚMIECHNIJ SIĘ
Człowiek życzliwy, czyli jaki? Uczniowie 

ZSP w Boruszowicach potrafią bez 
zastanowienia podać charakterystykę 
takiej osoby. Wiedzą też jak wiele znaczy 
życzliwość i uśmiech w codziennym życiu i jak 
się zachować, by innym okazać serdeczność. 
19 listopada w szkole obchodzono Dzień 
Życzliwości i Uśmiechu. Z tej okazji Samorząd 
Szkolny przygotował słoik pozytywnych 
cytatów. W świetlicy uczniowie wysłuchali 
opowiadania, na podstawie którego stworzyli 
charakterystykę człowieka życzliwego. 
Poszukiwali też synonimów dla słów: życzliwy 
i nieżyczliwy oraz rysowali portrety osób, które 
uważane są za życzliwe i nieżyczliwe. Starsi 
uczniowie tworzyli plakaty z pozytywnymi 
przesłaniami, które zostały umieszczone na 
gazetce szkolnej. 
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MARCINKI – LEKCJA DOBROCI 
Czyńcie dobro i nie 

czekajcie z tym do jutra – takie 
przesłanie można było wynieść z 
tegorocznych obchodów dnia św. 
Marcina w Tworogu. Spotkanie ze 
Świętym odbyło się 14 listopada w 
kościele parafialnym. Wydarzeniu 
towarzyszył szczytny cel – zbiórka 
funduszy na rzecz dzieci chorych 
onkologicznie. Inicjatorem i 
głównym organizatorem była 
Szkoła Podstawowa w Tworogu.

Po powitaniu św. Marcina na 
koniu, w barwnym pochodzie, 
rozświetlonym blaskiem 
lampionów, tłum przeszedł 
do kościoła. Tam proboszcz 
ks. Adam Bryła zaprosił 
wszystkich do wspólnego 
śpiewania przy akompaniamencie gitary.  
Następnie zobaczyliśmy krótkie 
przedstawienie poświęcone życiu św. Marcina 
przygotowane przez uczniów tworogowskiej 
podstawówki, po którym rozstrzygnięto 
konkurs plastyczny „Uczy nas Święty 
Marcin” (ogłoszony przez szkołę z Tworoga 
pod patronatem wójta Gminy Tworóg oraz 
proboszcza parafii Św. Antoniego w Tworogu). 

Główne nagrody zakupiła Gmina Tworóg, 
natomiast wyróżnienia ufundowała szkoła 
i parafia. Pozostali uczestnicy otrzymali 
upominki podarowane przez Gminę Tworóg.  
Nagrody wręczyli wspólnie wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź, dyrektor SP w Tworogu 

Foto. Marcinki obchodzimy w Polsce 11 listopada. Według 
legendy św. Marcin był rzymskim legionistą, który na swej 
drodze spotkał ubogiego człowieka. Św. Marcin oddał mu 
swój płaszcz, dlatego został patronem ubogich i żołnierzy. 

28 listopada na Placu św. Walentego w Tworogu miało miejsce 
poświęcenie blaszanych figur trzech świętych: Matki Boskiej 
Niepokalanego Poczęcia, św. Jerzego zabijającego smoka 
oraz św. Leopolda III z miniaturą kościoła  w dłoni. Poświęcenia 
dokonał Proboszcz parafii św. Antoniego w Tworogu w obecności 
parafian, władz samorządowych, przedstawicieli sołectwa 
Tworóg. Po uroczystości zaproszono wszystkich na poczęstunek 
do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie trwał Jarmark Adwentowy.

Zdjęcia figur, informacje historyczne oraz opis procesu 
renowacji znajdziecie na naszej stronie twg-kurier.pl  

POŚWIĘCENIE FIGUR

Małgorzata Ziaja oraz proboszcz parafii św. 
Antoniego w Tworogu, ks. Adam Bryła.

Spotkanie i przemarsz za św. Marcinem 
to nie tylko pretekst do przypomnienia 
żywota świętego, ale również symboliczne  
zaproszenie do pójścia za św. Marcinem, 
czyli do czynienia dobra i nie czekania z tym 
do jutra. Podążając za tym przesłaniem, po  
wyjściu z kościoła, każdy mógł przekazać  
swoja „cegiełkę” na rzecz chorych 
onkologicznie dzieci. Dla tych, którzy 
postanowili przekazać datek, uczniowie 
podstawówki przygotowali słodkości 
opakowane wymownym hasłem „Dar serca”.
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W FOTOGRAFICZNYM SKRÓCIE

5 grudnia, już po raz drugi, zorganizowano 
spacer ze św. Mikołajem połączony ze 
spotkaniem integracyjnym przy miejscowej 
kaplicy. Był kącik animacyjny dla dzieci, ciepłe 
napoje, słodkości i grillowane kiełbaski. Ale 
największą atrakcją był dobrotliwy Pan z siwą 
brodą w czerwonym stroju, który przybył do 
Świniowic z workiem pełnym prezentów. Św. 
Mikołaj nie tylko rozdał grzecznym dzieciom 
upominki, ale też znalazł czas na pozowanie 
do zdjęć. Kilka z nich możecie zobaczyć na 
naszej stronie twg-kurier.pl. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy zaangażowali 
się w przygotowania, szczególnie rodzicom 
za upieczenie ciast, Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej za wsparcie finansowe 
oraz Zakładowi Masarskiemu Jerzy Ziaja za 
ufundowanie kiełbasek.

JARMARK W TWOROGU 
28 listopada odbył się Jarmark Adwentowy w GOK w Tworogu. Mogliście kupić rękodzieło lokalnych artystów, zjeść słodkości przygotowane 

przez Domowe Wypieki Emi Natki i Matki oraz kołocz ufundowany przez Sołtysa i Radę Sołecką z Tworoga. Był też wesoły Święty Mikołaj, który 
rozdawał dzieciom kalendarze adwentowe.

ADWENTOWY KIERMASZ PARAFIALNY W KOTACH
5 grudnia – już po raz piąty - odbył się Adwentowy Kiermasz Parafialny w Kotach. Było mnóstwo atrakcji: kiermaszowe stoiska z rękodziełem, 

świąteczne smakołyki, przejażdżki powozem, występ orkiestry dętej oraz spotkanie ze św. Mikołajem.

SPACER Z MIKOŁAJEM W ŚWINIOWICACH
Pomysłowi rodzice, szczypta sąsiedzkiej pomocy i odrobina świątecznej magii odmieniły 

zwykłe popołudnie w Świniowicach. A wszystko za sprawą kilku elfów: Gosi, Krysi i Anety.

GOTOWI DO ŚWIĄT
2 grudnia w GOK w Tworogu zorganizowano warsztaty florystyczne „Świąteczne stroiki”. 

Stoły uginały się od pachnących iglaków, ozdób, białego puchu i szyszek…. Co z tego wyszło? 
Zdjęcia na twg-kurier.pl. 

Obok odwiedziny św. Mikołaja w ZSP w Wojsce (źródło: Facebook).
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W tej opowieści będzie trochę o przygodzie, 
trochę o miłości, ale przede wszystkim o 
radości jakiej dostarcza wspólna pasja. 
Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie, że 
siedzimy w gwarnym, kubańskim klubie 
pełnym roztańczonych, uśmiechniętych par. 
Na stołach drinki z tropikalnych owoców, na 
parkiecie czysta ekspresja. W tej spontanicznej 
atmosferze ulicznego tańca, w podróżowaniu, 
odkrywaniu kultur i w… sobie zakochali się 
Klaudia Szostak i Adriano Jannacos. Ona 
pochodzi z Boruszowic, on z Rzymu. Dziś 
razem mieszkają w naszej gminie i uczą salsy. 

W 2017 r. nie mieli pojęcia o swoim istnieniu. 
Ona, wówczas studentka dziennikarstwa z 
Wrocławia, postanawia wyjechać na wymianę 
w ramach programu Erazmus do Drezna. 
Szybko się adaptuje, uwielbia niemiecką 
kulturę, rozwija język, w końcu decyduje się 
zostać w Niemczech. On, antropolog z Rzymu, 
czuje, że jeszcze nie znalazł swojego miejsca 
na Ziemi. Niespokojny duch, wiecznie w 
ruchu, decyduje się ma wyjazd do Drezna w 
poszukiwaniu pracy. Tam po raz pierwszy się 
spotykają. Znajomość zaczyna się na lekcjach 
salsy, którą oboje uwielbiają. Po pewnym czasie 
każdy wraca do swojego życia. On w Rzymie, 
ona w Dreźnie. A jednak los nieustannie 
pcha ich w tym samym kierunku. W stronę 
Wrocławia. To tam, już jako para decydują 
się na rozwijanie wspólnej pasji – salsy. Pod 
okiem wielu profesjonalnych nauczycieli, 
m.in. Fernando Torres Pineda i Izabeli Torres, 
żony kubańskiego muzyka Jose Torresa, w 
jednej z wrocławskich szkół tańca „No Limits”, 
zdobywają uprawniania instruktorskie. I tak 
tanecznym krokiem docieramy do momentu, 
kiedy historia Klaudii i Adriano zaczyna się 
łączyć z gminą Tworóg. 

– Zdecydowaliśmy, że przeprowadzamy się 
na Śląsk, w moje rodzinne strony. Kiedy kilka 
lat temu wyjeżdżałam zagranicę kierowała 
mną silna potrzeba wyrwania się z małej 
miejscowości, ciekawość świata i wielki apetyt 
na przygodę. A potem poczułam tęsknotę. 
Może stałam się sentymentalna? – mówi 
Klaudia. W Boruszowicach mieszkają od 
maja tego roku. Co o naszej gminie sądzi 
Rzymianin? – Życie w Rzymie jest zupełnie 
inne. Jest hałas, tłum. Można się zgubić, 
a żeby ktoś cię usłyszał, musisz krzyczeć. 
Jednak w poszczególnych dzielnicach można 

TANECZNYM KROKIEM PRZEZ 
DREZNO I RZYM DO BORUSZOWIC…

się poczuć jak na wsi.  Wszyscy się znają, 
ufają sobie, sąsiedzkie życie kwitnie. Nie ma 
anonimowości. Miałem wrażenie, że w Dreźnie 
ludzie rzadko okazywali emocje.  Nie potrafiłem 
się tam odnaleźć. W Polsce, na Śląsku jest 
tak pomiędzy. To dla mnie kompromis. W 
Boruszowicach uwielbiam bliskość natury. To 
dla mnie koniecznie potrzebne – przyznaje 
Adriano, który zaskakuje świetną znajomością 
języka polskiego. 

Na co dzień pracują zawodowo. Ona 
organizuje eventy biznesowe, on uczy 
włoskiego i angielskiego w tarnogórskiej 
szkole. Ale mają też wielką, wspólną pasję, 
którą przekształcili w sposób na życie. Uczą 
salsy kubańskiej. Co to takiego? Można 
powiedzieć: energetyczny mix czerpiący z 
wielu źródeł. Podobno „matką” tego stylu jest 
afrokubańska rumba a „ojcem” kubański son. 

Swoje lekcje duet z Boruszowic prowadzi w 
tarnogórskim „Studio Tańca MK”. I mamy dla 

H O B B Y S T A

Was dobrą wiadomość! Właśnie ruszyły zapisy 
do nowych grup. Nie macie partnera? Nie 
szkodzi. W ofercie znajduje się salsa w parach 
oraz solo. – Zapraszamy serdecznie! Salsa 
to taniec dla każdego bez względu na wiek i 
wykształcenie. Bo w tym tańcu nie chodzi o 
perfekcję, tylko o radość. Salsa to szczera, 
radosna ekspresja, świetna zabawa i zastrzyk 
pozytywnej energii. Są też korzyści zdrowotne. 
Salsa buduje kondycję, pięknie rzeźbi sylwetkę 
i wzmacnia pewność siebie – mówi Klaudia. 
Egzotyczne rytmy w środku zimy? Brzmi jak 
świetna recepta na karnawał! W ten sposób nie 
wyjeżdżając ze Śląska możecie się poczuć jak 
w kubańskim klubie. Innymi słowy: tej zimy nie 
będzie Wam zimno! 

Jeżeli chcecie lepiej poznać taneczny duet 
z Boruszowic, poszukajcie ich w mediach 
społecznościowych (Facebook/Instagram: 
Adriano & Klaudia).  Zapisy na lekcje salsy 
kubańskiej pod nr tel.: 531 878 774
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I TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN JUNIORÓW
posiadające minimum 8 kyu (niebieski pas) 
także w Kumite i Kata. Zawody zakończyły 
się pokazem akrobatycznym w wykonaniu 
naszej zawodniczki Nastazji, która w tym 
roku wywalczyła 4 miejsce w Mistrzostwach 
Europy w kategorii Fit Kid, 3 Class 1, solo do 
lat 11. Jak to bywa na tego typu imprezach 
nie każdy może stanąć na podium. Emocje 
towarzyszące turniejowi były ogromne od 
euforii po łzy. Jednak w tej tradycyjnej sztuce 
walki przegranych nie ma, ponieważ każda 
porażka uczy wyciągać wnioski i doskonalić 
swoje słabości. Tak naprawdę, każdy z nas 
ma tylko jednego przeciwnika do pokonania, 
samego siebie. 

– Karate cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. Rodzice chętnie 
zapisują dzieci na treningi, ponieważ 
poza rozwojem fizycznym dzieci uczą 

Myśląc o świętach Bożego Narodzenia 
w naszej głowie jawi się obraz zielonej 
choinki, prezentów, śniegu, czujemy 
zapach tradycyjnych potraw wigilijnych 
no i oczywiście pierników. Ten świąteczny 
przysmak o charakterystycznym korzennym 
smaku zaczynamy przygotowywać już z 
początkiem grudnia. W tym roku zostaliśmy 
zaproszeni do wspólnego pieczenia pierników 
przez mieszkankę naszej gminy. 

Iwona Stacherczak razem z dziećmi już 
pod koniec listopada przygotowuje świąteczne 
pierniczki. Jak sama przyznaje, słodkości 
bardzo szybko znikają i trzeba przygotować 
kolejną partię. Kiedy odwiedziliśmy panią 
Iwonę, w jej kuchennym królestwie czekały już 
„dwa elfy”, czyli Wiktoria i Paweł – niezawodni 
pomocnicy przy świątecznych wypiekach. 
Pomagają nie tylko przy wałkowaniu i 
wycinaniu pierniczków, ale także przy ich 
zjadaniu. – Świąteczną tradycją jest u nas 
wspólne pieczenie pierników, ubieranie choinki 
i przygotowywanie świątecznych potraw – 
mówi pani Iwona. Zapraszamy do naszej 
galerii na twg-kurier.pl, gdzie zobaczycie cały 
proces przygotowania i pieczenia pierników. 
Obok przepis. Przetestujcie. 

PRZEPIS  
NA ŚWIĘTA 

się zasad fair play, dyscypliny, pewności 
siebie, odpowiedzialności, lojalności oraz 
wzajemnego wsparcia. Karate to przygoda na 
całe życie.  Jak powiedział twórca Kyokushin, 
M. Oyama: „Sztuki walki zaczynają się i 
kończą na uprzejmości. Bądź zatem należycie 
i szczerze uprzejmy przez cały czas” – 
mówi  Robert Warzecha założyciel DESHI. 
– W organizację turnieju bardzo mocno 
zaangażowani się rodzice. W trakcie turnieju, 
dzięki inicjatywie Rodziców pomagających w 
obsłudze, zebrane zostało 224.20 zł na cel 
charytatywny. Dziękuję wszystkim za udział, 
pomoc i wsparcie, a zawodnikom gratuluję 
wyników – dodaje trener. 

Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić 
do Gminnego Ośrodka Kultury na zajęcia 
organizowane przez Akademię Sportu 
DESHI. Szczegóły pod nr tel. 693 645 690

6 listopada w sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu odbył się Turniej Karate 
Kyokushin Juniorów. Gospodarzem Turnieju 
była Akademia Sportu DESHI działająca przy 
GOK Tworóg. W wydarzeniu wzięło udział 
ponad 70 zawodników w wieku od 4 do 16 lat  
z 8 klubów i sekcji  województwa śląskiego. 
Ekipa DESHI wywalczyła łącznie 19 medali 
w tym 3 złote, 4 srebrne i 11 brązowych. 
Nagrody i medale dla zwycięzców, którzy 
stanęli na podium ufundowali sponsorzy 
(osoby prywatne i firmy). 

Zawody rozpoczęły się od potyczek 
najmłodszych zawodników, którzy 
rywalizowali w Kumite i Kata. Poszło 
im świetnie. Dalsza część zawodów to 
rywalizacja, która rozpoczęła się pokazem 
Kata Synchronicznego w wykonaniu 4 naszych 
zawodników. W tej części walczyły osoby 

Przepis na przepyszne pierniki:
• 3 szklanki mąki pszennej 
• 3/4 kostki masła 
• pół szklanki cukru
• 200 g płynnego miodu
• pół szklanki śmietany kwaśnej 18 % 
• 4 żółtka jajek
• 2 łyżeczki sody oczyszczonej
• łyżeczka kakao
• przyprawy: łyżka cynamonu; 

łyżeczka mielonego imbiru; po pół łyżeczki 
mielonych goździków, gałki muszkatołowej, 
czarnego pieprzu, kolendry.

Na początek w rondelku roztapiamy 
masło i po kolei dodajemy miód, kakao i 
przyprawy. Wszystko mieszamy i odstawiamy 
do przestygnięcia. Do miski wsypujemy mąkę 
dodajemy śmietanę wymieszaną z sodą 
oczyszczoną, żółtka, cukier i przestudzone 
masło z miodem i przyprawami. Wszystko 
dokładnie mieszamy i odstawiamy do lodówki 
na całą noc. Pierniki możemy piec następnego 
dnia. Ciasto wałkujemy na grubość około 
5-7 mm i wycinamy pierniczki. Pieczemy w 
piekarniku 12 minut w temperaturze 170 ˚C. 
Po wystudzeniu możemy ozdabiać je lukrem 
i ulubionymi ozdobami. Z podanego przepisu 
wychodzi około 100 pierniczków.

Życzymy wszystkim smacznego! 
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W Ochotniczej Straży Pożarnej w Połomi 
jest zrzeszonych 21 druhów wyjazdowych, 
w tym cztery kobiety. Wszyscy bardzo się 
cieszą, że realizowana kilka lat (od maja 2015 
r.) inwestycja budowy garażu dla OSP jest 
niemal gotowa. Jesienią na dachu budynku 
zamontowano nową fotowoltaikę. 

– Prace wewnątrz budynku są zakończone. 
Prócz garażu mamy niewielkie pomieszczenie 
socjalne, ubikację oraz brudownik. Zostały do 
wykonania prace na zewnątrz: tynk, podbitka 
oraz kostka przy wyjeździe na główną drogę 
– wyjaśnia sołtys Połomi i wiceprezes OSP, 
Stefan Paś. Podstawowe prace budowlane 
strażacy wykonali własnymi rękami. – Mnóstwo 
osób zaangażowało się, wspierało nas, ale nie 
było łatwo – przyznaje Stefan Paś. Jesienią 
gmina Tworóg zamontowała na dachu garażu 
panele fotowoltaiczne. – Liczymy, że inwestycja 
wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji 
budynku – mówi sołtys. 

Zadanie pn. „Montaż instalacji 
fotowoltaicznej na budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej w miejscowości Połomia” 
kosztowało 28 000 tys. zł, z czego 13 500,00 
tys. zł pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach. Na dachu połomskiej remizy 

10 listopada miało miejsce oficjalne 
przekazanie sprzętu medycznego dla 
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, niezbędnego do 
wczesnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego. 
Gmina Tworóg jest jedną z gmin, które wsparły 
inicjatywę.

Szpital otrzymał urządzenia o łącznej kwocie 
600 000 zł. Zakupiono je w ramach porozumienia 
pomiędzy powiatem a gminami. Sprzęt będzie 
wykorzystywany w ramach realizacji drugiej 
edycji programu profilaktycznego „Świadomy 
Pacjent”. Jego celem jest wczesne wykrycie 
nadciśnienia tętniczego w grupie osób w wieku 
40-55 lat, a nawet młodszej. W programie 
zakłada się wykonanie badań u ok. 200 osób – 
mieszkańców powiatu tarnogórskiego – celem 

29 listopada w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach odbyło się spotkanie 
dotyczące m.in. możliwości wsparcia  
finasowego gminnych inwestycji. 

W spotkaniu wzięli udział: wójt Tworoga  
Eugeniusz Gwóźdź, wiceówjt Łukasz Ziob, 
prezes WFOŚiGW Tomasz Bednarek oraz poseł 
Jarosław Gonciarz. Rozmawiano o szansach 
na dofinasowanie planowanych przez gminę 
inwetycji: budowy sali gimnastycznej przy ZSP 
w Wojsce oraz kanalizacji części Boruszowic i 
Hanuska. 

Dyskutowano także o sposobach 
walki z zanieczyszczeniami powietrza. 
Przypominamy, że gmina Tworóg  w dalszym 
ciągu wspiera program Czyste Powietrze. 
Można korzystać z pomocy w wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie przy wymianie 
źródła ciepła czy termomodernizacji budynków. 
Szczegółowe informacje udzielane są pod 
numerem 32 285 74 93 wew. 54 oraz w pokoju 
111 w budynku Urzędu Gminy.

N A  B I E Ż Ą C O

wczesnego wykrycia nadciśnienia tętniczego, 
jako istotnego czynnika ryzyka udaru mózgu.

Sprzęt został zakupiony przez Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz gminy: 
Tworóg, Ożarowice, Miasteczko Śląskie, 
Świerklaniec, Radzionków, Zbrosławice, 
Krupski Młyn (źródło: powiat.tarnogorski.pl).

zainstalowano 20 paneli fotowoltaicznych o 
łącznej powierzchni 33,7 m2 o mocy 6,6 kWp 
wraz z niezbędnymi do ich sprawnego działania 
urządzeniami. Inwestycja ma pokryć częściowo  
zapotrzebowanie energetyczne budynku. 

– Nie jesteśmy dużą jednostką i być może 
w porównaniu z większymi nie wyjeżdżamy 
często (w minionym roku ok. 30 razy), jednak 
jesteśmy na miejscu, zawsze gotowi do 
pomocy, bo taka jest nasza rola. Służymy 
bezpieczeństwu i gdy zachodzi taka potrzeba 
mieszkańcy wsi i okolic mogą na nas liczyć. 
Garaż przez kilka lat był naszym priorytetem, 
teraz możemy się skupić na kolejnych celach 
– mówi wiceprezes OSP. 

Strażacy nie ukrywają, że marzy im się 
nowy samochód. – Nasz Magirus ma ponad  
40 lat. Dostaliśmy go ok. 5 lat temu z OSP 
Zbrosławice. Staramy się naszego „dziadka” 
utrzymać w sprawności, ale pojawiają się już 
problemy ze zdobyciem części zamiennych. 
Samochód pożarniczy to dla strażaków 
podstawowe narzędzie pracy. Boimy się, że 
pewnego dnia, gdy akurat będziemy potrzebni, 
samochód nas zawiedzie i nie będziemy w 
stanie wyjechać do akcji. Mamy nadzieję, że 
uda się zdobyć dla nas nowy samochód – mówi 
Stefan Paś.

GMINA TWORÓG WSPIERA ZDROWIE

WIZYTA W WFOŚ

POŁOMSKA REMIZA

Grażyna Nierychło – nauczycielka 
języka niemieckiego z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce – znalazła się w 
gronie laureatów plebiscytu edukacyjnego 
Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na medal”. 

Pani Grażyna zajęła I miejsce wśród 
nauczycieli powiatu tarnogórskiego. – Takie 
momenty w życiu jeszcze bardziej motywują 
mnie do pracy, do bycia jeszcze lepszym 
nauczycielem niemieckiego. Kto mnie zna ten 
wie, że to moja największa pasja – napisała 
w mediach społecznościowych wyróżniona 
nauczycielka. Ogromne gratulacje! 

NAUCZYCIEL  
NA MEDAL



UNICEF 2021

BETLYJKA W ŚWI-
NIOWICACH

Już niedługo będzie okazja, żeby 
odwiedzić gościnne Świniowice. Od świąt 
Bożego Narodzenia, na placu obok kaplicy 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, 
będzie czekać na odwiedzających żywa 
stajenka.
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Podstawówka w Tworogu przystąpiła do 
projektu edukacyjnego „Międzynarodowy 
Dzień Praw Dziecka z UNICEF 2021”. Z tej 
okazji 19 listopada uczniowie i nauczyciele 
przyszli do szkoły ubrani na niebiesko 
(niebieski jako symbol solidarności ze 
wszystkimi dziećmi na świecie). W oknach jak 
i na drzwiach wejściowych pojawiły się ręce, 
na których zostały zapisane prawa dziecka. 
Uczniowie klas młodszych korzystając 
z przygotowanych materiałów UNICEF 
dowiedzieli się czym są prawa dziecka, kiedy 
została ustanowiona Konwencja o prawach 
dziecka, zaśpiewali piosenkę „Bo świat to 
my …”, tworzą prace plastyczne pod tytułem 
„Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości”. 
Z kolei starsze klasy przygotowują się do 
napisania artykułu do lokalnej prasy „Co 
muszą zrobić dorośli, aby prawa wszystkich 
dzieci na świecie były respektowane?”. Na 
bieżąco będziemy informować o efektach 
naszej wspólnej pracy. 

Anna Kluzik
W podstawówce w Boruszowicach 

świętowano razem z UNICEF 24 listopada. 
Z tej okazji odbyły się lekcje wychowawcze, 
podczas których uczniowie wszystkich klas 
omawiali poszczególne prawa, rozwiązywali 
zadania i quizy dotyczące tego zagadnienia 
oraz wykonali plakaty. Każda klasa 
zaprezentowała jedno prawo zawarte w 
Konwencji o prawach dziecka. W tym dniu w 
szkole królował kolor niebieski, jako symbol 
solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie 
(FB szkoły).

To obiektywny wniosek z ogólnopolskiego 
rankingu Serwisu Samorządowego PAP 
„Gmina dobra do życia”. Ranking badał jakość 
życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Tworóg 
w tym zestawieniu znalazł się na 250 miejscu 
w kraju. W województwie śląskim w kategorii 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z miastem 
powyżej 5 tys. mieszkańców jesteśmy na 
5 miejscu. W naszym powiecie natomiast 
lepszy wynik osiągnęły tylko Tarnowskie Góry 
i Ożarowice. 

Ranking został opracowany na podstawie 
48 wskaźników składających się na 
sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. To 
bardzo szczegółowe zestawienie uwzględnia 
m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich 
atrakcyjność migracyjno-osadnicza, jakość 
oświaty na ich terenie, ale także dostęp do 
opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. 

30 listopada grupa uczniów z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach 
pojechała na wycieczkę do zabytkowej 
kopalni srebra w Tarnowskich Górach. 

Na miejscu na grupę czekały ciekawe 
atrakcje: zjazd windą do kopalnianych 
podziemi, ekspozycje, przejścia podziemnymi 
korytarzami i chodnikami oraz spływ łodziami, 
podczas którego śpiewano piosenki.  
Uczniowie podziwiali również wspaniałe 
geologiczne twory natury. 

Następnie klasy 2 i 3, które brały udział w 
wycieczce, odwiedziły gliwicką radiostację. 
Najwyższa na świecie drewniana konstrukcja 
będąca wieżą nadawczą zrobiła na nich 
ogromne wrażenie. 

U NAS DOBRZE 
SIĘ ŻYJE

Gmina Tworóg, w ramach przedsięwzięcia 
Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą 
„Poznaj Polskę”, otrzymała wsparcie 
finansowe w ogólnej kwocie 17.310,00 zł., 
które trafi do Szkoły Podstawowej w Wojsce.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest 
wsparcie organów prowadzących publiczne 
i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży 
w realizacji zadań mających na celu 
uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego 
dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie 
im poznawania Polski. Przyznawane przez 
Ministra środki finansowe przeznaczane są 
na dofinansowanie wycieczek szkolnych 
związanych z priorytetowymi obszarami 
edukacyjnymi. 

Wcześniej gmina pozyskała 
dofinansowanie dla szkół w Tworogu i 
Boruszowicach.

BARBÓRKA - SZCZĘŚĆ BOŻE  
NASZYM GÓRNIKOM

4 grudnia środowisko górnicze obchodziło 
swoje święto. W naszej gminie barbórkową 
tradycją jest wizyta w przedszkolu w Tworogu. 
Nie inaczej było w tym roku. Dzieci zobaczyły 
przyniesione przez górników zdjęcia z 
kopalni oraz wysłuchały opowieści o trudnej 

i niebezpiecznej pracy pod ziemią. 
W podziękowaniu za odwiedziny, 

przedszkolaki zaśpiewały piosenki o pracy 
górnika i przedstawiły scenkę pt. „Pan Hilary 
po śląsku”.

ZWIEDZILI KOPALNIĘ 

POZNAJ POLSKĘ
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