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Nr 1 Specjalny - Bezpłatny Nakład kontrolowany

Wiosennej radości, ciepła,
odpoczynku w gronie rodziny 
oraz wszystkiego co najlepsze 

z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzą

           Wójt                                             Przewodnicząca Rady
   Gminy Tworóg      Gminy Tworóg    
Eugeniusz Gwóźdź    Maria Łukoszek

oraz zespół TWG Kuriera

TWG KURIER
XXII Sesja Rady 
Gminy
- Bezpieczeństwo w Gminie
- Pan Góralczyk uhonorowany
- Dożynki wygrały!

- STR. 4

Gmina po 
europejsku
Otwarta na dialog międzykulturowy 
i nowe inicjatywy - taki obraz gminy 
Tworóg widzi Pan Fryderyk 
Zgodzaj - jeden z inicjatorów 
Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg i Gmin 
Partnerskich.

- STR. 7

Na własnych 
śmieciach

W styczniu firma Remondis 
zlikwidowała w naszej Gminie 
pojemniki do selektywnej zbiórki 
szkła i tworzyw sztucznych. 
Dlaczego tak się stało? Czy 
istnieje alternatywa? Gdzie tkwi 
problem?

- STR. 10

Na bieżąco
- Budżet 2008
- Dzień Kobiet w Gminie
- Wałęsające się psy
- Program ograniczenia niskiej                 

emisji
- Wymiana dowodów

- STR. 10

Sport
Poznaj zaplecze sportowe 

naszej gminy. Sprawdź jak 
aktywnie i zdrowo spędzać czas .

- STR. 12
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Od redakcji

Drodzy Mieszkańcy!

Chcielibyśmy Was serdecznie powitać na łamach 
nowo utworzonego miesięcznika TWG Kurier. Jest 
to wydanie specjalne, które pozwoli ocenić 
zapotrzebowanie na prasę lokalną w gminie. Jeżeli 
nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem, 
projekt będzie kontynuowany.

Naszym głównym celem jest stworzenie 
płaszczyzny dialogu, która zdecydowanie ułatwi 
rozpowszechnianie informacji oraz komunikację 
miedzy Wami a samorządem naszej gminy. Poprzez 
naszą działalność informacyjną chcemy promować 
lokalne organizacje i stowarzyszenia, oraz zachęcić 
wszystkich mieszkańców do aktywnego uczestnictwa 
w życiu publicznym i kulturalnym.

TWG Kurier składa się z sześciu stałych działów 
tematycznych, w tym: Listonosz w całości 
poświęcony problemom i pytaniom czytelników; dział 
Sesja, w którym opisujemy pracę samorządu 
lokalnego; dział Gmina pod lupą – w którym 
scharakteryzujemy poszczególne sołectwa; dział 
Kulturalnie, który zawiera informacje dotyczące 
imprez oraz opisy wybranych organizacji 
i stowarzyszeń; dział Na bieżąco – to aktualne 
informacje urzędowe, a także artykuł na temat 
wybranego problemu gospodarczego lub 
społecznego; oraz dział sportowy. Numer pilotażowy 
jest naszą propozycją miesięcznika, którego forma 
może ulec zmianie po uwzględnieniu sugestii 
i życzeń czytelników.

Zachęcamy do lektury i współpracy!

Spis treści

LISTONOSZ……………….…………..……………..s.3
- ankieta 

SESJA…………………....…………………………...s.4
- Uchwały XXII Sesji Rady Gminy
- Nasza Rada
- Ustawowo o RG
- Pan Góralczyk uhonorowany
- Bezpieczeństwo w Gminie
- Dożynki wygrały !

GMINA POD LUPĄ…………………………………..s.6
- Rada Sołecka Tworóg

KULTURALNIE………………………………………s.7
- Gminne Przedszkole Tworóg
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg 
i Gmin Partnerskich
- Informacje kulturalne

NA BIEŻĄCO…………………………...………......s.10
- Na własnych śmieciach
- Informacje urzędowe

SPORT………………………………….……………s.12
-Gmina na sportowo
- SPARTA Tworóg

www.twgkurier.pl
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Agata Ziaja – Redaktor naczelny
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Łukasz Krain – Dyrektor kreatywny
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NAPISZ DO NAS

twgkurier@poczta.fm

TWG

WYPOWIEDZ SIĘ !!!
Czy gazeta gminna jest potrzebna? � Tak � Nie
Czy kupiłbyś TWG Kuriera za 1 zł? � Tak � Nie
Czy odpowiada ci forma TWG Kuriera? � Tak � Nie
Twoje propozycje zmian i uwagi …………………………………………………...................................
…………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………...........
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Prosimy czytelników o wypełnienie ankiety ze str. 3 i wrzucenie do naszych skrzynek informacyjnych 
umieszczonych w punktach dystrybucji Kuriera oraz w Gminnym Ośrodku Kultury. Mieszkańcy mogą również 
kierować pytania i swoje uwagi na adres twgkurier@poczta.fm, a także pod nr Tel. 032 285 74 92 
Od wyników ankiety oraz od zainteresowania z Państwa strony będzie zależało, czy TWG Kurier przyjmie się 
w naszej gminie.

NASZA RADA

Obecna Rada Gminy Tworóg została 
zaprzysiężona  27 listopada 2006 roku. Od tego 
czasu obradowała XXIII razy i podjęła w tym czasie 
222 uchwał regulujących różne dziedziny życia 
gminy.

TWG Kurier przypomina skład naszej rady 
ze wskazaniem na miejscowości, które radni 
reprezentują:

1. Przewodnicząca Rady Łukoszek Maria-
Tworóg

2. Zastępca Przewodniczącej Chmiel Henryk-
Tworóg

3. Radna Cieśla-Gudowicz Aniela-Nowa Wieś 
4. Radny Czaja Tomasz- Tworóg
5. Radny Hatlapa Bernard- Boruszowice
6. Radna Jonecko Irena-  Koty
7. Radny Krok Piotr-Boruszowice
8. Radny  Lachowicz Adam- Wojska
9. Radny Pilarski Ryszard- Koty  
10. Radny Profus Waldemar -Brynek
11. Radny Sus  Lucjan - Świniowice
12. Radny  Szotek Grzegorz - Połomia
13. Radny Wieder Klaudiusz – Tworóg
14. Radna Zawiślok Urszula- Tworóg

15. Radny Ziob Łukasz - Boruszowice

USTAWOWO O RG

Władze gminy tworzą dwa organy: Rada Gminy 
oraz Wójt Gminy. Rada jest organem stanowiącym 
i kontrolnym. Wybierana jest przez obywateli gminy. 
Zgodnie z polskim prawem regulującym prace 
samorządów lokalnych do kluczowych kompetencji 
Rady Gminy należą:

 Uchwalanie statutu gminy
 Uchwalanie budżetu gminy 
 Określenie zasad nabycia, zbycia 

i wydzierżawienia gruntów oraz lokali
 Kontrola działalności Wójta Gminy oraz 

jednostek organizacyjnych
 Uchwalanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego
 Inne (szczegółowo kompetencje RG określa 

ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym art.  18)

XXIII NADZWYCZAJNA SESJA 
RADY GMINY TWORÓG

W środę 28 lutego odbyła się nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy. Powodem zwołania Rady było 
uszczegółowienie źródła finansowania zadania 
inwestycyjnego pod nazwą budowa kanalizacji 
sanitarnej w Brynku, współfinansowanej z środkami 
Unii Europejskiej. Rada spotkała się w celu podjęcia 
uchwał niezbędnych do realizacji zadania i podjęła:
- Uchwałę nr XXIII/221/ 2008 w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2008.
- Uchwałę nr XXIII/222/2008 w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki na lata 2008- 2010.

NASTĘPNA SESJA RADY 
GMINY TWORÓG ODBĘDZIE 
SIĘ 31 MARCA 2008r.
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UCHWAŁY XXII SESJI RADY 
GMINY TWORÓG

W dniu 25 lutego 2008r. odbyła się XXII sesja 
Rady Gminy.

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
 XXII//209/2008 w sprawie wpisu do Gminnej Księgi 

Zasług
 XXII/210/2008 w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, 
garaży oraz budynków gospodarczych 
stanowiących własność Gminy Tworóg.
 XXII/211/2008 w sprawie wysokości stawek 

czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących 
własność Gminy Tworóg
 XXII/212/2008 w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Tworóg.
 XXII/213/2008 w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa procesowego.
 XXII/214/2008, XXII/215/2008, XXII/216/2008, 

XXII/217/2008 i XXII/218/2008 w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2008
 XXII/219/2008 w sprawie zaciągnięcia kredytu na 

rok budżetowy 2008 na zadania inwestycyjne
 XXII-220/2008 w sprawie przyjęcia Statutu Gminy 

Tworóg.

Pełny tekst uchwał mogą Państwo znaleźć 
w Biuletynie Informacji Publicznej 

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

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE

Informację o stanie bezpieczeństwa w rejonie 
Gminy Tworóg w II półroczu 2007 roku przedstawił 
Dzielnicowy gminy Tworóg mł. asp.  Jarosław 
Matuszek. W rejonie działania Posterunku Policji 
w Tworogu odnotowano w tym czasie 37 zdarzeń 
kryminalnych: 13 kradzieży z włamaniem, 24 
kradzieże mienia. To o 26 zdarzeń mniej niż 
w I półroczu 2007 roku. We wrześniu 2007 roku 
Policja zatrzymała sprawcę 6 kradzieży i 18 włamań. 
Wszystkie te przestępstwa zostały dokonane na 
terenie naszej gminy, a sam sprawca jest jej 
mieszkańcem.

Radni poruszyli także problem narkomanii 
w Naszej Gminie. Z policyjnych informacji wynika, że 
dokonano wielu zatrzymań za posiadanie 
narkotyków. Aspirant stwierdził, iż jest to duży 
problem zwłaszcza wśród młodzieży, która wyjeżdża 
w celach zarobkowych za granicę, głównie do 
Holandii. 

PAN GÓRALCZYK 
UHONOROWANY

Na sesji odbyła się uroczystość dokonania wpisu 
do Gminnej Księgi Zasług. 

Tytułem „zasłużonego” uhonorowano pana 
Tadeusza Góralczyka za 45 lat nieprzerwanej 
edukacji matematycznej dzieci i młodzieży w Gminie 
Tworóg. Podejmując taką decyzję Rada Gminy 
wzięła pod uwagę duży staż pracy pana Góralczyka, 
sukcesy jego uczniów w konkursach 
matematycznych, uznanie i szacunek środowiska, 
a także otrzymane nagrody i wyróżnienia w tym 
nagrodę kuratora oraz nagrodę Wójta Gminy Tworóg
w roku 2007. 

Składamy serdeczne gratulacje!

DOŻYNKI WYGRAŁY

Na sesji Radni oraz przedstawiciele sołectw 
zadecydowali, że święto dożynek zostanie 
zachowane w takiej formie jak dotychczas. 
Od pewnego czasu dyskutowano nad pomysłem 
zorganizowania Dni Promocji Gminy, jednak budżet 
Gminnego Ośrodka Kultury nie jest w stanie 
udźwignąć finansowo ciężaru dwóch dużych imprez. 
Dożynki musiałyby więc ustąpić miejsca nowej 
imprezie. Do tej pory nie ustalono formy 
ewentualnych Dni Promocji Gminy. Czy również 
byłyby imprezą „wędrującą” po sołectwach gminy, 
czy raczej przypisane zostałyby jednej miejscowości? 

Padła także propozycja by rozbić Dni Promocji 
na kilka mniejszych imprez w poszczególnych 
sołectwach. Pomysł Dni Promocji Gminy pewnie 
powróci jeszcze na obrady Rady i może kiedyś 
doczeka się realizacji, póki co mieszkańcy Świniowic 
mogą rozpoczynać przygotowywania do Dożynek, 
które w tym roku odbędą się w ich miejscowości.

Opracowała Agata Ziaja
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RADA SOŁECKA
Kadencja 2007-2011

Rada Sołecka w Tworogu została  wybrana dnia  
08.05.2007r. na zebraniu wiejskim.

Przewodniczącym Rady jest pan Bertold Kubica, 
sekretarzem pani Maria Lorenc, członkami  są  
Panowie Jan  Sobania, Franciszek  Zielonka,  Henryk  
Dramski.

Zadania i kompetencje Rady to:
przygotowywanie zebrań wiejskich, zbieranie 
wniosków od mieszkańców, inicjowanie działań 
społecznie użytecznych dla sołectwa. Jednym 
z zadań jest również podział budżetu na który 
składają się środki z budżetu gminy w wysokości 
11.453,20 zł. kwotę tą wzbogacają dochody z opłaty 
targowej, planowany przychód to 4.747,00 zł. co daje 
nam kwotę 16.200,20zł.

Jest to budżet Rady Sołeckiej na 2008r. , który 
został podzielony na zebraniu wiejskim, które odbyło 
się 10.09.2007r. Część środków przeznaczono na 
inwestycje sołeckie tj.:
- wykonanie tablicy informacyjnej przy Urzędzie 
Gminy
- zagospodarowanie skweru przy hotelu „Adler”
- remont figurek Trzech Świętych
- wywóz odpadów wielogabarytowych
- wykonanie nowych tablic nazw ulic.

Tradycyjnie Rada wspomogła finansowo 
organizacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, OSP 
oraz szkoły i przedszkole. Dużą uwagę członkowie 
Rady zwracają na utrzymanie czystości i zieleni 
w sołectwie. Dbają o plac zabaw o oznakowanie, 
oświetlenie i utwardzenie ulic. Podejmują działania 
zmierzające do rozbiórki walących się budynków, 
które stanowią zagrożenie, a także psują wygląd 
naszej wsi. 

Nowa Rada rozpoczęła swoją pracę od 
opracowania „Strategii Rozwoju Sołectwa Tworóg
na lata 2008-2010”, w której znalazły się takie 
zadania jak: 
- wystąpienie z pismem do Ministerstwa Ochrony 
Środowiska w sprawie oczyszczenia rzeki Stoły 
- wystąpienie do Starostwa Powiatowego 
o wykonanie chodnika przy ul. Powstańców Śl. 
(dojście do szkoły),

- uruchomienie toalety publicznej,
- wykonanie chodników przy ul. Zamkowej, 
Mickiewicza, Krasińskiego,  Słowackiego,
- zaasfaltowanie ul. Polnej i jej odnóg, przedłużenie 
ul. M. Reja,
- przystosowanie chodnika przy ul. Zamkowej do 
jazdy rowerem, 
- wykonanie tablic informacyjnych i tablicy 
turystycznej,
- wykonanie skweru przy szkole,
- ukończenie kanalizacji przy ul. Kościuszki, 
Kotowskiej i Lublinieckiej
- zagospodarowanie Zalewu i wykup gruntów.

Są to najważniejsze tematy, które Rada 
Sołecka w Tworogu planuje zrealizować w czasie 
trwania jej kadencji, poprzez występowanie 
z pismami i petycjami do odpowiednich władz 
i organów. 

Życzymy im powodzenia.

Opracowała Grażyna Chmiel

8 MARCA DZIEŃ KOBIET

Nasza gmina liczy 8008 mieszkańców.
W tym 3393 osoby to kobiety.

Oprócz tego w naszej gminie mieszka 
712 kobietek poniżej 18 roku życia.

Wszystkim kobietom i kobietkom, tym 
starszym i młodszym,

z okazji ich święta życzymy
bukietu goździków,

100 lat zdrowia,
1000 powodów do uśmiechu,

10000 sukcesów,
spełnienia i radości

życzy redakcja TWG Kuriera

Z nutką ironii, ku przestrodze Panów… 
Powiedzenia mówią, że:
-Bóg uznał kobietę za dzieło skończone! 
-Podobno światem rządzą mężczyźni, ale, 
mężczyznami rządzą kobiety!
-W zemście i miłości kobieta jest bardziej 
barbarzyńska niż mężczyzna!
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STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY TWORÓG 
I GMIN PARTNERSKICH
Otwarta na dialog międzykulturowy i nowe 
inicjatywy - taki obraz gminy Tworóg widzi Pan 
Fryderyk Zgodzaj - jeden z inicjatorów 
Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy 
Tworóg i Gmin Partnerskich. 

Marta Kobędza: Stowarzyszenie jest organizacją 
społeczną powoływaną przez grupę osób mających 
wspólne cele, kto tworzy „grupę zainteresowanych” 
powstającego w naszej gminie Stowarzyszenia?

Fryderyk Zgodzaj: Stowarzyszenie, aby mogło 
zostać zarejestrowane sądownie, musi liczyć co 
najmniej 15 członków. W tej chwili jesteśmy na 
etapie kompletowania zespołu. Powoływany jest 
również zarząd, w naszym przypadku brakuje tylko 
prezesa. Mam nadzieję, że szybko uda nam się 
wyłonić głównego reprezentanta i sprawnie 
zakończyć proces rejestracji stowarzyszenia. 
W skład zarządu wchodzi również w-ce prezes, tą 
funkcję proponuje się mojej osobie. Sekretarzem 
będzie Bertold Kubitza, skarbnikiem Alicja Sopot 
i członkiem, wójt naszej gminy, Pan Eugeniusz 
Gwóźdź.

MK: Organizacja zakłada współpracę z gminami 
partnerskimi, czyli którymi?

FZ: Stawiamy na Europę. Dzięki skutecznemu 
dialogowi z gminami europejskimi, możemy zbierać 
pozytywne wzorce i rozwijać się, ale również 
stwarzać możliwości lepszego poznania naszej 
kultury. Gminami partnerskimi są BEŇOV na 
Morawach (Republika Czeska) i KUMHAUSEN 
w Bawarii (Niemcy). 

MK: Każde stowarzyszenie ma statutowo określone 
cele i priorytety, czym będziecie się zajmować?

FZ: Głównym celem naszej działalności jest 
integracja, co zresztą już realizujemy. Wymieniamy 
doświadczenia w zakresie pożarnictwa, planujemy 
również w lipcu rozegrać pierwszy mecz w Bawarii. 
Dialog międzykulturowy i wymiana doświadczeń to 
podstawowe cele. Będziemy wspomagać 
szkolnictwo, umożliwiając wymianę uczniów 
pomiędzy gminami partnerskimi. Chcemy także 
wykorzystać potencjał gminy, jaki tkwi 
w Mniejszości Niemieckiej.

MK: Chodzi o możliwości komunikacyjne?

FZ: Przede wszystkim komunikacja, tylko dzięki 
znajomości języka, którym posługiwano się na tym 
terenie przed wojną, będzie możliwy dialog między 
gminami partnerskimi. Ja sam posługuję się językiem 
niemieckim. Choć bawarski jest lokalnym językiem 
i nie posługuję się nim biegle, to jednak nie jest mi 
zupełnie obcy i z porozumieniem nie będzie 
problemu.

MK: Przejdźmy do sposobów finansowania. Skąd 
środki na działalność?

FZ: Póki co, będą to środki samorządowe, po
zarejestrowaniu sądowym będziemy mieć możliwość 
korzystania z funduszy europejskich i dotacji. 
Członków będą też obowiązywały składki, ale raczej 
będą miały charakter symboliczny.

MK: Kto może zostać członkiem?

FZ: Każdy, kto jest zainteresowany i ma ukończone 
18 lat. Nie istnieją dodatkowe kryteria, ważne, że jest 
pomysł i chęci do współpracy. 

 MK: A czy Stowarzyszenie jest chętne do 
współpracy z innymi organizacjami pokrewnymi, np. 
ze Spichlerzem Górnego Śląska?

FZ: Na razie nie współpracujemy, ale utrzymuję 
kontakt z Fundacją. Jeżeli obie strony będą 
zainteresowane, to jak najbardziej. W końcu 
integracja to nasz priorytet.

Foto. Fryderyk Zgodzaj wraz z Wójtem w Kumhausen. 
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Dodatkowo realizujemy programy autorskie 
opracowane przez nasze nauczycielki.

 Program edukacji regionalnej "Moja mała 
Ojczyzna".

 Program do zajęć relaksacyjnych 
z zestawem zabaw, zajęć, przerywników 
ruchowych dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

 Projekt edukacyjny metody W. „Sherbone”. 
 "ABC" bezpieczeństwa przedszkolaka. 
 Program Edukacji Europejskiej. 
 Program pracy kompensacyjno-

wyrównawczej dla dzieci wykazujących 
deficyty rozwojowe w sferze wymowy. 

W praktyce pedagogicznej wykorzystujemy 
najnowsze metody pracy z dziećmi:

 pedagogika zabawy KLANZA 
 w kształceniu pojęć matematycznych 

korzystamy z programu E. Gruszczyk-
Kolczyńskiej i E. Zielińskiej "Dziecięca 
matematyka" 

 wprowadzając literki wykorzystujemy 
"Metodę Dobrego Startu" M. Bogdanowicz 

 zajęcia ruchowe wzbogacamy metodami 
LABANA, ruchu rozwijającego W. Sherborne 
i gimnastyki rytmicznej KNIESSÓW 

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe: 
 rytmika 
 nauka języka angielskiego i języka 

niemieckiego 
 na życzenie rodziców jest katecheza.

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA 
- Wspieramy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju 
dziecka, zgodnie z jego potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi w korelacji ze środowiskiem społeczno  
kulturowym i przyrodniczym.

GMINNE PRZEDSZKOLE 
TWORÓG

Nasze przedszkole swoje działania rozpoczęło 
w dniu 4.02.1980r. Wtedy przeszliśmy z budynku 
klasztornego do dużego wybudowanego dla większej 
liczby dzieci pięknego budynku przedszkolnego. 

Przedszkole czynne jest od 6.00 do 16.30. 
W naszej placówce są cztery oddziały:

 Oddział I - dzieci 3 - 4 letnie
 Oddział II - dzieci 5 - letnie 
 Oddział III - dzieci - 6 letnie
 Oddział IV  - dzieci - 6 letnie 

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana 
z wyższym wykształceniem kadra pedagogiczna oraz 
personel gospodarczy.

Nasza placówka przedszkolna oferuje zajęcia 
prowadzone aktywnymi metodami nauczania. 
Promujemy zdrowy styl życia, dbamy o dobre 
stosunki międzyludzkie, wspieramy partnerstwo 
między pracownikami, dzieckiem, rodzicami 
i społecznością lokalną, współpracujemy ze 
środowiskiem lokalnym, dzieci uczestniczą w wielu 
konkursach, przeglądach artystycznych na terenie 
przedszkola, gminy i powiatu. 

Pracę wychowawczo - dydaktyczną 
i opiekuńczą prowadzimy w I i II oddziale, w oparciu 
o program Henryki Czerniawskiej "Program 
wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 - 6 letnich", 
a także program z zakresu edukacji zdrowotnej 
"Edukacja zdrowotna" Krystyny Dutkiewicz i Krystyny 
Kamińskiej. W oddziale III 
i IV na podstawie programu wychowania 
przedszkolnego „Moje Przedszkole” - autorów 
Czesława Cyrańskiego i Małgorzaty Kwaśniewskiej.

Foto. Przedszkolak za pan brat z tradycją.

Foto. Aż ślinka cieknie.
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TWG KURIER - KULTURALNIE

NA BIEŻĄCO Z GOK-U
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu organizuje 
Wystawę Rękodzieła, która odbędzie się 
w kwietniu br. Już dziś można składać swoje 
prace. Zapraszamy wszystkich artystów 
i amatorów z gminy Tworóg zajmujących się 
haftowaniem, wyszywaniem, szydełkowaniem, 
ceramiką, rzeźbą, malarstwem czy rysunkiem. 
Czekamy na prace do końca miesiąca. Wszelkie 
informacje pod numerem tel. (032) 285-74-92. 
Serdecznie zapraszamy!!!

Trwa międzyszkolny konkurs na palmę 
wielkanocną. Źródłem inspiracji powinny być 
tradycje rodzinne, a palmy należało wykonać 
własnoręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych 
materiałów i technik. Prace składano do 7 marca 
2008 roku. Ogłoszenie wyników i wręczenie 
nagród nastąpi 13 marca o godz.12:00 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.     

INFORMACJE BIEŻĄCE ZE
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. POWSTAŃCÓW 
ŚLĄSKICH W TWOROGU
- W Szkole 25 lutego, w ramach edukacji 
regionalnej, odbyły się warsztaty edukacyjno-  
taneczne zorganizowane przez zespół pieśni 
i tańca „Tarnogórzanie”. Dzieci śpiewały 
z zespołem znane śląskie pieśni, uczyły się 
podstawowych kroków trojaka i poznały elementy  
  stroju śląskiego. 

- Szkoła od 2 lat uczestniczy w projekcie 
edukacyjno - językowego „Sokrates Comenius”. 
W marcu odbędzie się „Dzień duński”, którego 
celem będzie poznanie tradycji i kultury Danii -
jednego z partnerów projektu. W ten sposób 
uczniowie poznali już inne kraje partnerskie: 
Finlandię, Słowację, Rumunię i Hiszpanię. 
 W ramach projektu nauczyciele ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wyjadą w kwietniu do   
Włoch, by wraz z innymi uczestnikami wymieniać 
doświadczenia związane z edukacją  szkolną 
w różnych krajach Europy. 

- „Aktywnie poznajemy naszą Małą Ojczyznę”- to
nazwa kolejnego projektu edukacyjnego, w którym 
szkoła uczestniczy od kilku miesięcy. W tym 
projekcie celem poznania nie jest Europa, a nasza 
Mała Ojczyzna, czyli Śląsk. Projekt jest 
finansowany ze środków europejskich, w jego 
ramach dzieci wyjeżdżają na wycieczki i lekcje 
muzealne. Do tej pory odbyło się już 8 wycieczek, 
a kolejne dwie czekają na uczniów już w marcu. 
Jedna z nich ukaże okoliczne siedziby możnych 
rodów magnackich, a druga przedstawi główne 
miejsca wypoczynku i rozrywki Ślązaków. 

- W marcu odbędzie się „Festiwal języków 
obcych”. Festiwal ma zachęcić uczniów do nauki 
języka niemieckiego i angielskiego. W programie 
przewidziane są prezentacje o Niemczech i Anglii, 
konkursy i wspólne śpiewnie piosenek niemieckich 
i angielskich.

VIII MIĘDZYSZKOLNY 
KONKURS RECYTATORSKI

W dniach 2-4 kwiecień w gimnazjum w Brynku 
odbędzie się Konkurs Recytatorski Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów. Wszystkie informacje 
są dostępne na stronie internetowej: 

www.gimnazjumbrynek.home.pl

- Oferujemy dobrze wyposażone sale zajęć, 
smaczne i zdrowe posiłki, fachową kadrę 
pedagogiczną, przyjazne otoczenie przyrodnicze, 
bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne oraz 
partnerskie relacje.
- Kierujemy się zasadami wynikającymi 
z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie 
przyjętymi wartościami uniwersalnymi takimi jak: 
prawda, dobro, piękno, przyjaźń.
- Organizujemy sprawne funkcjonowanie 
przedszkola 
a zarządzanie placówką oparte jest na zasadach 
wzajemnego szacunku i demokracji.

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA
- Przedszkole jest placówką nowoczesną, 
bezpieczną, przyjazną, przygotowującą dzieci do 
nauki w szkole, nastawionych na osiąganie 
sukcesów.
- Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans 
edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz 
uwzględnia 
w swoich działaniach potrzeby środowiska.
- Rodzice są współautorami życia przedszkola.
- Program przedszkola ukierunkowany jest na 
dziecko, jego potrzeby.
- Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowany 
personel oraz zaangażowana i odpowiedzialna 
kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne 
metody pracy.
- Dzieci korzystają z różnorodnych pomocy 
dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania, 
zdolności, działają metodami aktywnymi.

Opracowała Teresa Adamczyk
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NA WŁASNYCH ŚMIECIACH

W styczniu firma Remondis zlikwidowała 
w naszej Gminie pojemniki do selektywnej zbiórki 
szkła i tworzyw sztucznych. Dlaczego tak się 
stało? Czy istnieje alternatywa? Gdzie tkwi 
problem?

W liście skierowanym do Wójta Gminy Tworóg 
firma Remondis, jako główną przyczynę usunięcie 
pojemników podała „fakt bardzo niskiej dyscypliny 
osób korzystających z tych pojemników”. Zdjęcia 
wykonane przy pojemnikach mówią same za siebie.
To nie pojemniki - to wręcz śmietnikowe boksy. 
Problem tkwi nie tylko w zaśmieconym otoczeniu 
pojemników, ale również w ich wnętrzu. Zamiast 
wyselekcjonowanych odpadów (szkła czy tworzyw 
sztucznych) zawierają one zmieszane odpady 
komunalne, a nie takie miało być ich przeznaczenie. 
Nic dziwnego, że firma wycofała się z bezpłatnego 
opróżniania pojemników. Obecnie zabrane pojemniki 
przechodzą przegląd techniczny. Nie zapadła 
jeszcze decyzja o ich dalszym losie. Niewykluczone, 
że dzięki rozmowom pomiędzy Wójtem Gminy,
a przedstawicielami firmy, Remondis da nam 
przysłowiową „ostatnią szansę”. Od mieszkańców 
jednak zależy, jak ją wykorzystamy.

Alternatywą do „remondisowskiej” metody 
segregacji odpadów jest oferta Zakładu Usług 
Komunalnych w Tworogu, który oferuje mieszkańcom 
worki do selekcji odpadów. Mieszkańcy, którzy 
są stałymi klientami ZUK-u mogą je otrzymać 
bezpłatnie, pozostali za opłatą -3 zł (komplet worków-
9zł). Zbiórki tych worków, zawierających już  
posegregowane odpady odbywają się zgodnie 
z podanym harmonogramem. Aktualnie spora część 
mieszkańców korzysta z tej oferty, jednak i tu 
pojawiają się problemy. W wyraźnie opisanych 
workach pracownicy ZUK-u znajdują odpady 
zupełnie nie odpowiadające opisowi.

Gdzie tkwi problem? Czy naprawdę jesteśmy 
takimi bałaganiarzami? Spoglądając na zadbane 
posesje mieszkańców, trudno w to uwierzyć. Prezes 
ZUK-u Pan Adam Chmiel podejrzewa, że za 
powstawanie śmietników wokół gniazd do 
selektywnej zbiórki odpadów odpowiedzialność 
ponoszą osoby, które starają się zaoszczędzić na 
wywozie nieczystości z własnego podwórka. Przed 
odpowiedzialnością jednak nie uciekniemy i obecnie 
wszyscy ponosimy konsekwencje w postaci braku 
gniazd z pojemnikami. 

Do tej pory nie musieliśmy płacić za wywóz 
odpadów, które wcześniej posegregowaliśmy. 
Sytuacja może się jednak zmienić, ponieważ firmy są 
zmuszone powtórnie selekcjonować odpady, co 
wiąże się z dodatkowymi kosztami, które narażają 
firmy na straty. Od 28 stycznia w Gminie odbywa się 
akcja, która ma na celu kontrolę wywozu nieczystości 
przez mieszkańców. Efekty kontroli nie przyniosą 
jednak żadnych rozwiązań, jeśli sami nie zaczniemy 
kontrolować co, gdzie i jak wyrzucamy. Jeśli nie 
zaczniemy dostrzegać problemu, wkrótce obudzimy 
się na własnych śmieciach - dosłownie.

Agata Ziaja

ZMIANA GODZIN PRACY 
URZĘDU

Od 1 stycznia 2008r. Urząd Gminy pracuje 
w godzinach od 7:30 do 15:30. Powodem 
zmiany jest fakt, że dotychczasowe godziny 
pracy były niezgodnie z obowiązującym 
Kodeksem pracy (art. 128, 129, 151).

BUDŻET 2008
21 stycznia 2008r. Rada Gminy Tworóg 

uchwaliła budżet gminy na rok 2008. Zakłada on, 
iż dochody Gminy w tym roku wyniosą 
20.829.588,50 zł. Planowane wydatki to 
24.934.322,50 zł. Różnica między dochodami, 
a wydatkami zostanie pokryta z zaciąganych 
kredytów, pożyczek oraz nadwyżki budżetu z lat 
ubiegłych.
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO

ŚWIADCZENIA Z POMOCY 
SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Tworogu informuje, że świadczenia z pomocy 
społecznej są udzielane na wniosek osoby 
zainteresowanej. 

Kryteria dochodowe dla osób i rodzin 
ubiegających się o świadczenia z pomocy 
społecznej:
 jednoosobowe gospodarstwo domowe –

dochód nie może przekroczyć – 477 zł (netto)
 w rodzinach – dochód na osobę nie może 

przekroczyć – 351 zł (netto)

W zakresie pomocy społecznej realizowane 
są między innymi następujące zadania:
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków 

okresowych
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych
 praca socjalna
 organizowanie i świadczenie usług 

opiekuńczych, w tym specjalistycznych, 
w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi

 dożywianie dzieci

Bliższe informacje:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TWOROGU

42-690 TWORÓG
UL. ZAMKOWA 16

Tel: 032/284-68-57 fax: 032/284-68-57
Kierownik GOPS - tel. 032/285-74-14 wew. 20,

Pracownik socjalny - tel. 032/285-74-14 wew. 35
Sekcja Świadczeń Rodzinnych (zasiłki rodzinne) -tel.: 

032/285-74-14 wew. 21

DZIEŃ KOBIET W GMINIE !
Urząd Gminy wraz z GOK-iem zaprasza 
wszystkie Panie w piątek 28.03.2008r. o godz. 
17:00 do Sali GOK-u.
W PROGRAMIE :
- Wernisaż fotografii Anny Paras (Foto Kowoll) 
- Pokaz prac z konkursu „Debiuty” ECUiR 
w Tarn. Górach („Odzieżówka”) pt „Jej portret”
- Spotkanie z przedstawicielami firm 

kosmetyczno-fryzjerskich. 
DODATKOWO:
Poczęstunek kawowy oraz inne niespodzianki

WYMIANA DOWODÓW
W związku ze zbliżającym się upływem 

terminu wymiany książeczkowych dowodów 
osobistych Urząd Stanu Cywilnego zwraca się do 
mieszkańców Gminy, aby złożyli do końca marca 
br. wnioski o wymianę dowodów. Od kwietnia 
brak nowego dowodu uniemożliwi załatwienie 
wielu spraw w urzędach i instytucjach.

WOLNE MIEJSCA!!!
Urząd Gminy Tworóg informuje o wolnych 

miejscach w PROGRAMIE OGRANICZENIA 
NISKIEJ EMISJI. Jeśli planujesz wymianę 
węglowego kotła centralnego ogrzewania lub 
montaż układu solarnego złóż wypełniony 
wniosek w Urzędzie Gminy. 

Korzyści Programu:
- Wpłata 50% kosztów inwestycji 
- Samodzielny wybór firmy instalacyjnej,
- Obniżenie kosztów inwestycji poprzez 7% 
stawkę VAT (usługi budowlane na rzecz 
budownictwa mieszkaniowego),
- Możliwość realizacji inwestycji w okresie od 
listopada 2007 do września 2008,
- Możliwość wykonania instalacji solarnej 
z wymianą źródła ciepła,
- Obsługa mieszkańców na terenie Gminy 
Tworóg (Punkt Obsługi Klienta),
- Zmniejszenie kosztów ogrzewania mieszkań,
- Poprawa jakości powietrza w gminie,
- Wygodniejsza obsługa nowoczesnych kotłów,
- Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

ZAPISY 
PRZEDSZKOLAKÓW

Od 1 do 30 kwietnia 2008 roku odbędą się 
zapisy dzieci chcących uczęszczać do 
przedszkoli od nowego roku szkolnego. 
Zapraszamy rodziców przyszłych 
przedszkolaków do zgłoszenia dzieci 
w gminnych placówkach przedszkolnych.

BEZDOMNE I WAŁĘSAJĄCE 
SIĘ PSY
Mieszkańcy mają prawo do interwencji w sprawie 
wałęsających się i stwarzających zagrożenia dla 
otoczenia psów. Potrzebę interwencji należy 
zgłaszać:
- do pracownika Urzędu Gminy - w dni robocze od 
godz. 7.30 do godz. 15.30, tel. 032 285 74 93 
wewn. 40,
- na Posterunek Policji w Tworogu - w dni robocze 
po godz. 15.30 oraz w soboty i niedziele 
(całodobowo ), tel. 032 284 68 51
- bądź na Komendę Powiatową Policji 
w Tarnowskich Górach, tel. interwencyjny 997
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GMINA NA SPORTOWO

Na terenie Gminy Tworóg działają cztery kluby 
sportowe:

LKS Sparta Tworóg – prezesem klubu jest Pan 
Łukasz Ziaja
LKS Orzeł Koty – prezesem klubu jest Pan Ryszard 
Pilarski
LKS Iskra Połomia – prezesem klubu jest Pan 
Marek Orzechowski
LKS Olimpia Boruszowice – prezesem klubu jest 
Piotr Paruzel

Sezon rozgrywek piłkarskich rozpocznie się 
w miesiącu kwietniu. LKS Orzeł Koty zakończył 
poprzedni sezon na miejscu 12, a Sparta Tworóg na 
miejscu 14, na 16 drużyn startujących. Oba kluby 
startują w klasie A. LKS Iskra Połomia zakończył 
poprzedni sezon na miejscu 8, a Olimpia 
Boruszowice 13, na 14 drużyn startujących. Oba 
kluby startują w klasie B.

Dużo ciekawych informacji na temat piłki nożnej 
dla zawodowców jak również dla hobbystów można 
znaleźć na portalu informacyjnym www.90minut.pl. 
Jest to portal piłkarski, który stworzył archiwum 
polskiego futbolu m.in. wszystkie możliwe wyniki, 
tabele, kariery zawodników, trenerów, sylwetki 
klubów, a przede wszystkim statystyki. 

Na portalu znajdują się aktualne wyniki od I ligi 
do klasy C z całej Polski, regionalne puchary, 
rozgrywki kobiece, piłka halowa i wiele innych.

Opracował Andrzej Kalus

SPARTA TWORÓG

Odkąd „SPARTA” Tworóg wywalczyła w sezonie 
2002/03 awans do bytomskiej klasy A, wraz 
z rozpoczęciem sezonu 2003/04 nieprzerwanie 
występuje w tej klasie rozgrywkowej. W sezonie 
2006/07 „SPARCIE” udało się dojść do finału 
Pucharu Polski Podokręgu Bytom, w którym 
zmierzyła się z Ruchem Radzionków, przegrywając 
0:4.

W ubiegłym sezonie Klub obchodził 55-lecie 
swojego istnienia pod nazwą „SPARTA” Tworóg. 
Z tej okazji zorganizowano imprezę masową, na 
której pojawiło się wielu zacnych gości 
z kraju i zagranicy. Jubileusz zakończył się zabawą 
dla mieszkańców Tworoga i sołectw ościennych. 

W roku 2007 ruszyła również nowa inwestycja 
realizowana we własnym zakresie - budowa
oświetlenia na stadionie „470-lecia istnienia 
Tworoga”, na którym swoje mecze rozgrywa 
„SPARTA”.

Klub prowadzi zespoły seniorów, juniorów 
i trampkarzy. Wszystkich chętnych, którzy chcą grać 
w juniorach (rocznik 89 i młodsi) lub w trampkarzach 
(rocznik 95 i młodsi) zapraszamy do zgłaszania się 
do naszego klubu. Runda wiosenna rozpoczyna się 
4 kwietnia, a do tego czasu w każdą sobotę 
i niedzielę rozgrywamy sparingi z różnymi drużynami
(np. Boronów, Wielowieś, Kamieńskie Młyny, 
Piotrówka, Kolonowskie i inne). Więcej o naszym 
klubie można dowiedzieć się ze strony internetowej 
www.spartatworog.go.pl

Opracował Łukasz Ziaja

Zapraszamy na 
aerobik!
W sali Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu w każdy 
czwartek o godzinie 19:00
odbywają się zajęcia 
z aerobiku prowadzone przez 
instruktorkę Magdalenę Piątek. 
Koszt jednych zajęć wynosi 
5zł. Płatne jednorazowo przy 
wejściu. Wszystkich chętnych
serdecznie zapraszamy!

      ! Zostań redaktorem sportowym naszego kuriera. Zgłoś się już teraz !            twgkurier@poczta.fm


