
TWG KURIER 
Poniedziałek, 12 grudnia 2016 
Nr 100 Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

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

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powst. Śl. 6  
Sklep Spożywczy 4 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

NOC GWIAŹDZISTA I CICHA 

Noc gwiaździsta i cicha 
Już puste ulice  
Przy choince  
Przy świętej wieczerzy  
Bezpieczne dzieci  
Szczęśliwi rodzice. 

Tylko  w dalekim Betlejem 
Jezus – malusieńki 
Z Maryją i Józefem  
Wciąż szuka stajenki. 

Kołysanki – kolędy  
Słychać w każdym domu 
Ciepło z kominka grzeje  
Siarczysty mróz  
Na dworze 
Nie wadzi nikomu. 

Tylko  – pod bramą usiadła 
Dziewczynka z zapałkami 
Zaraz zaśnie – na wieki 
Poleci w gwiazdy – ku mamie. 

Pachnie karp i grzybowa  
Makówki, siemieniotka  
Na choince pierniki  
I cukrowe błyskotki 

Tylko  – bezdomny człowiek  
Siada w brudne posłanie  
I chlebem co znalazł  
w śmietniku 
Sam ze sobą się łamie.  

Noc gwiazd pełna i cicha 
Zlatują Aniołowie 
Światu – nowinę głoszą 
Niebiańscy posłowie: 
Jezus się nam narodził, 
Ludzi oswobodził!” 

Tylko  – tam gdzie trwa wojna 
Matki Aniołów nie słyszą  
W ramionach ciała swych dzieci 
Do snu wiecznego kołyszą. 

Cicha noc 
Gwiezdna noc  
Nad światem. 

Barbara Izworska  
 

 

A CZY TY CZUJESZ JUŻ ŚWIĄTECZNY NASTRÓJ?! 
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TWG 

KURIER TABLICA 

 
 

 

LEGO KONSTRUKTOR – 
OFERTA DALEJ AKTUALNA 

Przypominamy, że Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
prowadzi zapisy na warsztaty z robotyki Lego.  

Poniżej szczegóły: 

• Grupa młodsza od 6 do 8 lat – 4 zajęcia x 1 
godzina 100,00 zł. 

• Grupa starsza od 9 do 12 lat 4 – zajęcia x 1,5 
godziny 150,00 zł. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt   
nr telefonu 32 450 81 34, 512 950 842 

Zajęcia ruszą po skompletowaniu grupy.  
Zachęcamy młodsze i starsze dzieci do 

uczestnictwa.  

To zabawa i nauka w jednym!  
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA …………………………………………………....str.4 
– Sesja nadzwyczajna 
– Oświata – trudny temat 
– Woda i ścieki 
– Odprowadzanie ścieków – dopłata gminy 
– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
– Stara strona – nowe oblicze 
POD LUPĄ ……………………………………………....str.6 
– Marcinki w gminie  
HOBBYSTA……..……………………………….…….…str.7 
– Zarażają pasją 
– 70 lat oddziału w Tworogu 
– Bez kapusty ani rusz!  
KULTURALNIE………………………………….…….…str.9 
– Wielkie otwarcie! 
– Konkursy biblioteczne 
– Angelus i seniorzy 
– Morskie klimaty 
– Książki zapraszają! 
– Pełna pomysłów szkoła w Wojsce! 
– Superstar 2016 
– Jarmarkowy zawrót głowy 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Pani Barbaro, wstydu oszczędź! 
– W służbie czarnego węgla 
– Przedszkolaki bawią się! 
– Zabawa ze św. Mikołajem i Śnieżynką w Boruszowicach 
– Niespodzianka!  
 

OD REDAKCJI 

SETNY NUMER! Czy to nie idealna okazja do 
wspomnień? Oczywiście, że tak, dlatego przypomnimy 
wam nasze początki. Pod koniec 2007 r. wójt Eugeniusz 
Gwóźdź wyszedł z inicjatywą stworzenia gazety gminnej, 
która służyłaby do komunikacji pomiędzy władzami 
a mieszkańcami, która byłaby nie tylko biuletynem 
urzędowym, ale pismem zajmującym się również lokalną 
historią i opisującą was, drodzy mieszkańcy, wasze 
problemy, wasze pasje, wasze sprawy… Opracowanie 
projektu gazety zlecono Agacie Frączek (Ziaja), zaś 
wydawcą miał zostać Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
Pierwszy numer gazety wydano 7 marca 2008 r. Od 
początku w procesie wydawniczym uczestniczył Łukasz 
Krain, który odpowiadał za kreację. Do dziś czynnie 
uczestniczy w tworzeniu gazety. Od 2011 r. gazetę 
redaguje Marta Kobędza-Krain, zaś wydawcą od 9 lat 
nieprzerwanie jest GOK.  

Setne wydanie to również okazja, by Wam drodzy 
Czytelnicy gorąco podziękować. Mamy pełną świadomość, 
że istniejemy dzięki Wam. Wydawanie  gazety ma sens 
tylko wtedy, gdy istnieją odbiorcy. Nam trafiło się 
wspaniałe grono. Nie tylko czytacie, ale również jesteście 
autentycznymi współtwórcami treści. Piszecie do nas, 
informujecie o ważnych wydarzeniach, zapraszacie do 
domów, opowiadacie o historii gminy… Mówiąc krótko, 
z wielką życzliwością wspieracie redakcję.  

Dziękujemy i życzymy WESOŁYCH ŚWIĄT! 

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Hanna Blacha, Jan Hahn, Barbara Izworska, Ilona Pella-Bok 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER SESJA 
SESJA NADZWYCZAJNA  

14 listopada odbyła się XXI – nadzwyczajna sesja Rady 
Gminy Tworóg. Podjęto wówczas uchwałę w sprawie 
powierzenia Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych  
w Tworogu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych 
zaliczanych do sektora finansów publicznych.  

Projekt uchwały przedstawiła Dyrektor ZOPO, Joanna 
Koźlik. Poinformowała, że w związku ze zmianami  
w systemie oświaty oraz zmianą w przepisach należy 
podjąć stosowną uchwałę, która będzie wyznaczać 
jednostkę obsługującą pod względem finansowym  
i organizacyjnym oraz jednostki obsługiwane, którymi  
w przypadku Gminy Tworóg są: Gminne Przedszkole  
w Tworogu wraz z Oddziałem Zamiejscowym, Szkoła 
Podstawowa w Tworogu, Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Boruszowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 
i Gimnazjum w Brynku. Dyrektor ZOPO zwróciła uwagę, że 
ustawodawca powierza zadania z zakresu merytorycznej 
obsługi placówek oświatowych organowi prowadzącemu, 
oznacza to, że działania z zakresu merytoryki zostały 
zabrane z zakresu działań ZOPO i powierzone Urzędowi 
Gminy.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu 
uchwały. Uchwałę nr XXI/194/2016 podjęto jednogłośnie. 

OŚWIATA – TRUDNY TEMAT 

Polska edukacja po raz kolejny przejdzie reformę. To 
już niemal fakt. Wracamy do ośmioletniej podstawówki 
i czteroletnich szkół średnich. Zmiany pociągną za 
sobą konieczność likwidacji gimnazjów. Nowy system 
edukacji ma być wprowadzany od 2017 r. W praktyce 
oznacza to jedno. Samorządy są zmuszone stawić 
czoła niezwykle trudnemu zadaniu. Przyszłość 
gminnych placówek oświatowych już dziś jest 
tematem dyskusji na komisjach i sesjach Rady Gminy 
w Tworogu.  

Wprowadzenie gimnazjów do polskiego systemu oświaty 
było częścią reformy edukacji, którą w 1999 roku 
przeprowadził rząd koalicyjny AWS i UW. Wycofanie zmian 
będzie dotyczyć ok. 1,1 mln uczniów gimnazjów w całej 
Polsce – tylu chodziło do trzech klas gimnazjum w 2014 
roku. Na chwilę obecną gimnazja są finansowane ze 
środków gminy – na ten cel gminy otrzymują środki  
w ramach subwencji z MEN. Likwidacja tych szkół będzie 
oznaczać obcięcie subwencji oświatowej dla gmin,  
a zwiększenie dla powiatów, ponieważ za prowadzenie 
szkolnictwa ponadpodstawowego odpowiedzialne są 
powiaty. Jest też naglący problem lokalowy. Czy 
rozbudowywać podstawówki, czy utrzymywać budynki 
gimnazjów? – Jak to zorganizować? Dylemat jest 
naprawdę duży – nie ukrywa wicewójt, Klaudiusz Wieder. –  
Zgodnie z zapisami ustawy Gimnazjum w  Brynku będzie 
zlikwidowane. Po 17 latach bogatych w osiągnięcia 
dydaktyczne i wychowawcze… 

Chcę podkreślić, że edukacja w Brynku jest prowadzona 
na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą wyniki 
uczniów w różnych dziedzinach. Szkoła zdołała wyrobić 
sobie renomę w środowisku. Jest postrzegana jako 
inicjator wielu konkursów i wydarzeń międzyszkolnych, 
również o zasięgu ogólnopolskim. To oczywiście ogromna 
zasługa nauczycieli – mówi wicewójt. Klaudiusz Wieder 
wskazuje też na drugą stronę medalu. Przez tak wiele lat 
gmina utrzymywała i inwestowała w budynek, którego nie 
jest właścicielem (budynek gimnazjum należy do starostwa 
powiatowego). Ponosiła też koszty dowozu młodzieży do 
szkoły. Kiedy zaś przyszedł czas „zbierania owoców”, 
kiedy wiemy z całą pewnością, że gimnazjum sprawdziło 
się w swojej roli, wszystkie starania zostają przekreślone, 
a gminy postawione przed kosztownym i trudnym 
logistycznie wyzwaniem.   

Samorządowcy nie kryją niezadowolenia, dlatego 
w imieniu nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych oraz związków zawodowych Rada 
Gminy złożyła swój stanowczy sprzeciw wobec 
likwidacji gimnazjów w formie uchwały intencyjnej 
(uchwała nr XXII/201/2016) Podjęto ją 28 listopada 
podczas sesji Rady Gminy.  

Stanowisko gminy jest następujące: reforma ustroju nie 
została należycie przygotowana m.in. w zakresie kosztów 
jakie Gmina będzie zmuszona ponieść w związku 
z zapewnieniem uczniom odpowiednich warunków nauki, 
czy w zakresie zabezpieczeń osłonowych dla nauczycieli, 
pracowników administracji i obsługi, którzy będą zwolnieni 
z pracy, bo niestety tych trudnych decyzji nie da się 
uniknąć. – Nie można zgodzić się z zapewnieniami 
ministra, że tego typu działania dokonają się „bezboleśnie” 
– są to jedynie życzenia niepoparte solidnymi i rzetelnymi 
badaniami przeprowadzonymi w małych gminach, opierają 
się jedynie na matematycznych wyliczeniach, które mają 
charakter iluzoryczny – czytamy w uzasadnieniu 
sprzeciwu. Samorządowcy mówią wprost: –  Nie jesteśmy 
w stanie w należyty sposób przygotować się do zmian.  

Po likwidacji szkoły na barkach gminy spoczną m.in. 
problemy kadrowe. Pracę stracą nie tylko nauczyciele, ale 
również pracownicy administracji i obsługi. Podstawówki 
z kolei będą musiały przejąć starszych uczniów, a jak 
wiemy warunki lokalowe nie sprzyjają. – W przypadku 
naszej gminy koszt dostosowania infrastruktury szkolnej do 
potrzeb reformy szacuje się na 1 mln zł, którego nikt nam 
w prezencie nie podaruje. Gmina będzie zmuszona 
wygospodarować te pieniądze z budżetu własnego. A to 
oznacza rezygnację z innych inwestycji. Jest jeszcze 
kwestia tempa jakie nam narzucono. To jest niepoważne
podejście do samorządów – stwierdził stanowczo wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

Uchwała, która jest wyrazem dezaprobaty i sprzeciwu 
wobec decyzji Ministra Edukacji Narodowej została 
przesłana do Prezydenta RP, Ministra Edukacji Narodowej, 
Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Wojewody 
Śląskiego, Posła na Sejm RP.  

 



5 

 

TWG KURIER – SESJA 

WODA I ŚCIEKI 

Ile zapłacimy za wodę i ścieki w 2017 r.? Decyzja 
zapadła na ostatniej sesji Rady Gminy. 28 listopada 
radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków.  

Zgodnie z uchwałą nr XXII/208/2016 za 1 m³ wody 
mieszkańcy gminy Tworóg zapłacą 4,16 zł brutto, 
natomiast 1 m³ ścieków będzie nas kosztować 11,89 zł 
brutto. Po dopłacie gminy Tworóg cena ścieków będzie 
wynosić 9,62 zł brutto. 

Usługi wodociągowo-kanalizacyjne na terenie gminy 
Tworóg świadczy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., 
który jest samodzielną jednostką organizacyjną 
posiadająca osobowość prawną.  

Dla zapewnienia odbiorcom bezpieczeństwa, 
przedsiębiorstwo poddaje wodę regularnym badaniom 
przeprowadzanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną 
w Bytomiu. Dla sprawnej obsługi klientów pracuje Biuro 
Obsługi Klienta (siedziba ZUK Tworóg Sp. z o.o.). 
Mieszkańcy mogą tam dokonywać płatności i rozliczeń  
bez dodatkowych opłat. Przedsiębiorstwo publikuje  
i aktualizuje własną stronę internetową z przydatnymi 
informacjami dla mieszkańców gminy oraz prowadzi 
inwestycje. W ramach polepszenia usług trwa między 
innymi sukcesywne wdrażanie zdalnego odczytu 
radiowego liczników wody. 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – 
DOPŁATA GMINY 

Zgodnie z podjętą uchwałą podczas listopadowej sesji 
Rady Gminy (uchwała nr XXII/207/2016) dopłata gminy do 
taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. od 31 .01 2017 r. do 
30.01.2018 r. będzie wynosić 2,27 brutto zł do ceny m³ 
odprowadzonych ścieków.   

Dopłata Gminy pokrywa różnicę pomiędzy planowanymi 
kosztami oczyszczania ścieków a opłatami ponoszonymi 
przez mieszkańców gminy. 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 28 listopada 2016 r.: 

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego 
Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w roku 2017 (Uchwała nr XXII/202/2016) 

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia programu 
osłonowego w zakresie dożywiania dzieci  
i młodzieży w gminie Tworóg na 2017 rok 
(Uchwała nr XXII/203/2016); 

• Podjęto uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 
(Uchwały nr XXII/204/2016); 
 

• Podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016-2024 (Uchwała 
nr XXII/205/2016); 

• Podjęto uchwałę w sprawie wysokości podatku od 
środków transportowych oraz zwolnień od tego 
podatku na 2017 r. (Uchwała nr XXII/206/2016); 

• Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
programu współpracy Gminy Tworóg 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2017 r. 
(Uchwała nr XXII/2019/2016); 

• Podjęto uchwałę w sprawie postulatu renegocjacji 
zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 
województwa śląskiego na lata 2014-2020 
w zakresie finansowania gminnych inwestycji 
drogowych (uchwała nr XXII/210/2016); 

• Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do 
procedury zmiany granic administracyjnych 
pomiędzy gminą Tworóg a gminą Tarnowskie Góry 
oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Hanuska i Boruszowic. 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 

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

STARA STRONA  
– NOWE OBLICZE 

Urząd Gminy Tworóg informuje, że na przełomie roku 
zostaną zakończone prace nad modernizacją strony 
internetowej Gminy Tworóg. 

Zakres prac dotyczy głównie przebudowy obecnego 
szablonu graficznego strony na szablon responsywny 
(dopasowany do różnych wielkości ekranu oraz rodzaju 
urządzeń), tak aby można przeglądać stronę także na 
smartfonach. Dotychczasowa strona nie spełniała takich 
wymagań, gdyż była tworzona w czasie gdy nie było to 
konieczne. Dodatkowo strona będzie zintegrowana 
z portalami społecznościowymi: Facebook oraz Youtube. 

OGŁOSZENIE 

Gmina Tworóg informuje mieszkańców,  
że od dnia 12.12.2016 roku  

zostanie zmieniony rozkład jazdy MZKP  
linii 180 i 742. 

Więcej na www.tworog.pl 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
MARCINKI W GMINIE 

Tworóg – 10 listopada  

„Pochwała świętości wielkiej, ukryta w formie maleńkiej” – 
tak brzmiał tytuł konkursu plastycznego ogłoszonego  
w Tworogu z okazji marcinek, a dotyczący kapliczek gminy 
Tworóg. Efekty były imponujące, wykorzystane materiały  
i techniki – inspirujące, a tematyka – godna pochwały. 
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na sali widowiskowej 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu, gdzie po mszy 
świętej udali się uczestnicy obchodów wraz ze św. 
Marcinem na koniu.    

Wspominanie św. Marcina w Tworogu zawsze łączy się ze 
szczytnym celem. Tym razem „Łańcuch serc” otoczył 
przedszkole w Tworogu. Na jego terenie znajduje się 
bowiem mocno sfatygowany plac zabaw, któremu 
zdecydowanie przydałby się remont. Ten cel wskazała 
Rada Rodziców, a rodzice chętnie wzięli udział w zbiórce 
pieniędzy.  

Wojska – 11 listopada 

– TU STACJA ŻYCIE. Pociąg do raju odjeżdża z tego 
peronu, co zwykle (…) Można do niego wsiąść  – zawsze 
jest miejsce (…) – śpiewali uczniowie ZSP w Wojsce 
podczas marcinek. Otwarcie obchodów należy bowiem 
niezmiennie do najmłodszego pokolenia i zawsze odbywa 
się w kościele parafialnym w Wojsce. Dzieci zachęcały nie 
tylko do skorzystania z „pociągu do raju”, ale również do 
bycia świętymi – na wzór św. Marcina.  

Po odtworzeniu sceny z życia św. Marcina, mieszkańcy 
sołectwa przeszli do sali „Pod Różą”, gdzie dzieci 
otrzymały świętomarcińskie rogale i w rytmach skocznych 
piosenek bawiły się z zespołem „Przerwa na kawę”. Gości 
przywitali: Alicja Sopot z Rady Sołeckiej, radna Kornelia 
Cyba oraz jeden z pomysłodawców obchodów dnia 
św. Marcina w Wojsce oraz współorganizator – Adam 
Lachowicz.  Po tańcach, zabawach i szaleństwach 
z roztańczonymi animatorami, przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego Wójta Gminy 
Tworóg pt. „Kalendarz adwentowy”.    

Przedszkole: I miejsce – Jonecko Paulina, II miejsce –
Wojda Wiktor, III miejsce – Pierończyk Artur 

klasy I – III: I miejsce – Gabryś Mieszko, II miejsce –
Sanecki Artur, Kaschuba Hanna, III miejsce – Winkler 
Kinga, Krok Błażej 

klasy IV – VI: I miejsce    Kaschuba Jasmin, II miejsce   
Zdrzałek Natalia, III miejsce  Kotyczka Barbara 

– Tradycyjnie, jak co roku, hasłem przewodnim konkursu 
było wspólne spędzanie czasu rodziców z dziećmi. 
Wpłynęło 60 wspaniałych prac, które obaliły mit, że 
w kalendarzu adwentowym powinna być czekoladka. 
W 24 okienkach pojawiały się postanowienia adwentowe 
i postacie Świętych. Patronat nad konkursem objął wójt 
gminy Tworóg, któremu serdecznie dziękujemy – mówi 
Grażyna Skowron, organizatorka konkursu. 

 

Foto. Organizatorami marcinek w Wojsce byli: Gmina Tworóg, ZSP  
w Wojsce, Rada Sołecka w Wojsce, GOK Tworóg 

 

Po zabawach z animatorami i degustacji słodkich 
przysmaków i pieczonej kiełbasek przyszedł czas na 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "Pochwała 
świętości wielkiej, ukryta w formie maleńkiej – kapliczki 
Gminy Tworóg”. Nagrody Wójta Gminy Tworóg zdobyli:  

Klasy I-III: 
I m. Oliwia Rekus kl. IIb 
II m. Kinga Kowoll kl. IIIa 
III m. Kamil Pietryga kl. Ia 

Klasy IV-VI 
I m. Marcin Kowoll kl.VIa 
II m. Łucja Żelosko kl. IVb 
III m. Julia Rabczyńska kl. IVa 

Organizatorami wydarzenia byli: Wójt Gminy Tworóg, 
Rada Sołecka, Rady Rodziców, Gminny Ośrodek Kultury, 
OSP Tworóg, Gminne Przedszkole w Tworogu, Szkoła 
Podstawowa w Tworogu, Gimnazjum w Brynku. 
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KURIER HOBBYSTA 
ZARAŻAJĄ PASJĄ  

– Z roku na rok zwiększa się różnorodność naszej 
wystawy, wystawiane są kanarki kolorowe, kanarki 
kształtne, egzotyka, hybrydy, papugi małe, papugi 
średnie oraz papugi duże, które cieszą się 
największym zainteresowaniem wśród zwiedzających. 
Mamy nadzieję, że nasza wystawa spełniła wymogi 
naszych gości, bo włożyliśmy w nią całe swoje serce. 
Z niecierpliwością czekamy na kolejny rok – mówi 
Daniel Woźniak w imieniu Zarządu PZHKiPE 
Tarnowskie Góry o „Mistrzostwie Oddziału PZHKiPE 
Tarnowskie Góry – Tworóg 2016 r.”. Mistrzostwo 
połączono jak co roku z wystawą kanarków i ptaków 
egzotycznych, zaś gospodarzem wydarzenia 
niezmiennie była Szkoła Podstawowa w Tworogu.  

Co roku święto tarnogórskiego Oddziału jest łączone  
z działaniami w zakresie edukacji. Tym razem były to 
warsztaty dotyczące ochrony ptaków zimujących na trenie 
powiatu tarnogórskiego. Połączono je z konkursem 
plastycznym dla dzieci, który rozstrzygnięto podczas gali 
wręczenia nagród – 12 listopada. Jak zapewnia Daniel 
Woźniak, zaangażowanie dzieci było godne uznania, 
dlatego organizatorzy nagrodzili wybrane prace 
dyplomami, pucharami, medalami oraz karmnikami. W gali 
wręczania nagród wzięła udział dyrektor szkoły Małgorzata 
Ziaja oraz wójt Eugeniusz Gwóźdź. – By podnieść 
atrakcyjność naszej wystawy, zwłaszcza dla tych 
najmłodszych uczestników, postanowiliśmy zorganizować 
dla nich mini wystawę, podczas której profesjonalni 
sędziowie ocenili wartości wystawowe ptaków hodowanych 
przez uczniów Szkoły Podstawowej w Tworogu – mówi 
Daniel Woźniak. Takie zabiegi mają na celu zachęcenie 
dzieci do ochrony przyrody, ale też do hodowli. Członkowie 
PZHKiPE nie ukrywają, że liczą na młode pokolenie, które 
chcieliby zarazić swoim hobby. Tymczasem pierwsze kroki 
w hodowli stawia wójt, Eugeniusz Gwóźdź, który sprawuje 
patronat nad wydarzeniem. Choć ma na razie tylko 
jednego kanarka, już wie skąd w hodowcach tyle pasji.  

Wystawa była otwarta dla zwiedzających w dniach 12-13 
listopada. Pokazano na niej 430 ptaków wystawionych 
przez 22 hodowców. Jak co roku była to wyjątkowa okazja 
do pokazania swoich okazów, porównania ich i oddania 
ocenie sędziów i wzięcia 

udziału w giełdzie ptaków. Zdaniem hodowców taka forma 
konkurencji jest motorem napędowym rozwoju, 
zwiększania różnorodności i doskonalenia hodowli. 
W klasyfikacji generalnej mistrzostw oddziału – ocenie 
podlegało 8 najlepszych ptaków – zwycięzcą okazał się 
Jarosław Spałek. Kolejne miejsca zajęli: Wojciech Klyta, 
Marcin Penkala, Daniel Woźniak, Kamil Bubalik, Mariusz 
Gasiewicz, Marek Świerzy, Wojciech Krus, Józef Knabel 
oraz Adrian Pozimski.  

Organizatorzy dziękują za wsparcie przy organizacji 
wydarzenia: Starostwu Powiatowemu w Tarnowskich 
Górach, Gminie Tworóg, Szkole Podstawowej w Tworogu, 
Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu, sklepom: ZooPasja, 
Słonko, Marwet, tartakowi „Drewtar”, firmie Artsign oraz 
Marbach Polska Sp. z o.o. 

70 LAT ODDZIAŁU W TWOROGU 

Gołębie pocztowe to temat, którym żyje wielu 
mieszkańców Tworoga i okolic. Podobno już przed 
II wojną światową na tych terenach istniała 
zorganizowana grupa hodowców. Jednak oficjalnie 
oddział (sekcja) Tworóg powstał w 1946 r. Dziś Oddział 
0161 PZHGP liczy 75 członków w czterech sekcjach 
(Tworóg, Boruszowice, Krupski Młyn, Kalety).
12 listopada hodowcy obchodzili 70-lecie istnienia. 
Uroczystość połączono z podsumowaniem minionego 
sezonu.   
 
Na wstępie Alfred Ochman przypomniał kolegom długą 
i bogatą historię oddziału. – Ocalałe po wojnie gołębie 
stanowiły podstawę odradzających się hodowli. Jesienią 
1946 r. grono przyjaciół, miłośników gołębi założyło 
oddział, by rok później przeprowadzić pierwsze loty. 
Powstał wtedy odnowiony oddział V-280 przy grupie 
lotowej Ozimek – mówił. W uroczystości brali udział 
przedstawiciele lokalnych władz: Eugeniusz Gwóżdż wójt 
Gminy Tworóg, Jan Murowski wójt Gminy Krupski Młyn 
oraz Eugeniusz Ptak Przewodniczący Rady Miasta Kalety.
Byli również zaproszeni goście: przedstawiciel Okręgu 
Katowice Janusz Długosz, przedstawiciele z Oddziału 
Tarnowskie Góry oraz z Pyskowic. –  Uroczystość 
rozpoczęła się mszą w kościele parafialnym w Tworogu 
następnie miał miejsce przemarsz ze sztandarami do sali 
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Foto. Powyżej od lewej: Jerzy Wons, Waldemar Jaruszowiec, Jan 
Sobania (Tradycyjne Mistrzostwo w Lotach Gołębi Dorosłych) oraz wójt 

Eugeniusz Gwóźdź i prezes Paweł Szumiał. Poniżej wiceprezydent 
PZHGP Piotr Kobędza wręcza puchar w towarzystwie prezesa oddziału.   

Premiera odbyła się 2 grudnia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu. Scenka dotyczyła jesiennego 
spotkania gospodyń w celu kiszenia kapusty. Panie 
rozmawiają o potrzebnych składnikach, zachwalają 
wartości odżywcze kiszonek i słuchają opowieści 
najstarszej kobiety (w roli „starki” – rozbrajająca Regina 
Mika, która sama napisała swoją kwestię). Następnie 
przystępują do pracy. Obierają kapustę, wycinają 
tzw. głąby i szatkują ją. Równolegle trwają 
przygotowywania do ubijania kapusty. W tym celu jeden z 
mężczyzn (w roli Zeflika przezabawny Henryk Rekus) 
poddaje się zabiegom oczyszczania stóp, co oczywiście 
wywołuje ogólną wesołość. Podczas deptania kapusty, 
seniorki śpiewają wokół beczki tradycyjne piosenki.  

Oczywiście na tym kiszenie się nie kończy. Spotkania 
sąsiedzkie to zaledwie początek. Beczka z kapustą była 
następnie zamykana, a pokrywa dodatkowo obciążana 
kamieniem. Resztę robił czas. Wieczór natomiast 
kończono najczęściej wspólnym posiłkiem przygotowanym 
oczywiście z kapusty. Były to gołąbki, bigos lub kapuśniak. 
Nie inaczej zakończono kiszenie w Tworogu w piątkowy 
wieczór. Publiczność została zaproszona na degustację 
bigosu przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z 
Nowej Wsi Tworoskiej (Regina Mika, Maria Makowska 
i Krystyna Polok).  

– Na takich tradycyjnych obyczajach jak np. kiszenie 
kapusty upływa nam nasze życie, ale jest to piękne życie. 
Prawda? Bo takich zwyczajów, łączących nas wspólną 
pracą i zabawą jest coraz mniej. Część z nich odeszło już 
niestety do przeszłości. Tym bardziej powinniśmy je 
wspominać – mówiła autorka tekstów, Barbara Izworska 
na zakończenie przedstawienia.  

Scenka rodzajowa: „Kiszenie kapusty” 
Tekst: Barbara Izworska 
Scenografia: Jolanta Warzecha 
Wystąpili: Barbara Izworska, Regina Mika, Natalia 
i Tomasz Frączek, Maria Płatek, Jadwiga Kluf, Brygida 
i Henryk Rekus, Jadwiga Pakusa i Leokadia Sobczyk. 

Fotorelacja na www.gok-tworog.pl 
 

Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu – relacjonuje 
prezes Oddziału, Paweł Szumiał. Ważnym momentem 
uroczystości było wręczenie odznak związkowych  
i pucharów. – Odznakę za wybitne osiągnięcia otrzymał 
kolega Zygfryd Lebek. Dwie złote odznaki otrzymali 
Czesław Byszewski oraz Rudolf Lipiński. Wręczono także 
15 srebrnych odznak. Odznakę za wybitne osiągniecia 
oraz dwie złote wręczał Prezydent PZHGP Piotr Kobędza, 
członek naszego Oddziału. Następnie odbyło się 
zakończenie sezonu lotowego wraz z wręczeniem 
pucharów. Mistrzem w lotach gołębi dorosłych został kol. 
Jerzy Wons, natomiast mistrzem w lotach gołębi młodych 
kol. Adam Machura – relacjonuje Prezes. 

BEZ KAPUSTY ANI RUSZ!  

W naszej kulturze mamy mnóstwo przykładów 
zwykłych czynności, wykonywanych co roku w taki 
sam sposób, a mimo to wyczekiwanych i atrakcyjnych. 
Niestety nie doceniamy ich. Tymczasem nawet  
w zwykłym (na pozór) kiszeniu kapusty tkwi treść. Ten 
fragment z życia mieszkańców wsi postanowili 
opowiedzieć członkowie Akademii Seniora działającej 
przy GOK. Zrobili to w sposób naturalny, swobodny, 
nie pozbawiony dowcipu i piosenki. Jednym słowem 
ich scenka rodzajowa pt. „Kiszona kapusta” skradła 
serca publiczności i zasłużyła na brawa.  

Foto. Kiszenie kapusty odbywało się jesienią, po zakończeniu prac 
polowych. Była to okazja do sąsiedzkich spotkań, plotek, rozmów, 

wspomnień… Wspólna praca integrowała i nie raz kończyła się śpiewami 
i zabawą do nocy. Kiszonki to oczywiście forma przetworów, jakie 
powstają ze zbiorów. Jesienią przygotowywano je, by zaopatrzyć 

spiżarnie na zbliżającą się zimę 
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KURIER KULTURALNIE 
WIELKIE OTWARCIE! 

Uczniowie SP w Tworogu nie mogą narzekać.  
W listopadzie do ich dyspozycji oddano nowoczesną, 
kolorową i przestronną bibliotekę szkolną. Dyrektorka 
szkoły, Małgorzata Ziaja nie ma wątpliwości, że 
poprawa warunków pracy, przełoży się na wyniki 
uczniów. Uroczyste otwarcie odbyło się 23 listopada. 
Zjawili się na nim włodarze gminy, przedstawiciele 
radnych, sołtysów, rodziców oraz uczniowie  
w niecodziennych strojach. Wcielili się bowiem w role 
swoich ulubionych bohaterów literackich.  

Już w maju 2015 r. pisaliśmy o trudnych warunkach  
w świetlicy szkolnej, która nie była w stanie pomieścić 
wszystkich uczniów. Obok znajdowała się ciasna biblioteka 
szkolna. Rozwiązanie nasuwa się samo – powiększyć 
świetlicę kosztem biblioteki. Ale co z książkami? Szkoła 
przecież nie może bez nich funkcjonować.  Zaczęto więc 
rozważać pomysł przeniesienia biblioteki na strych. Ten 
jednak należało odpowiednio zaadaptować, co wiązało się 
ze sporymi kosztami. Z-ca wójta, Klaudiusz Wieder nie 
miał jednak wątpliwości, że adaptacja strychu jest 
absolutną koniecznością. Decyzja w końcu zapadła, 
pozostała jednak kwestia finansowania. Sołectwa, których 
młodzi mieszkańcy uczęszczają do podstawówki  
w Tworogu, zadeklarowały pomoc w postaci pieniędzy  
z funduszu sołeckiego, resztę wygospodarowano ze 
środków własnych gminy. 

 

sołeckich (sołectwo Brynek przekazało – 3 100,00 zł, 
Nowa Wieś – 12 396,31 zł, a Tworóg – 13 000,00 zł). 

Dzięki remontowi szkoła zyskała 2 dodatkowe 
pomieszczenia. Jedno stało się salą zabaw świetlicy, 
drugie – na poddaszu – nową biblioteką szkolną. 
Uroczystość otwarcia biblioteki rozpoczął występ zespołu 
„Tworożanie”, po którym przyszedł czas na podziękowania.
W sposób szczególny dyrektor szkoły dziękowała Radzie 
Rodziców. – To oni byli motorem napędowym tych zmian. 
Rodziców nigdy nie trzeba było przekonywać, że warto. 
Wspierają szkołę na każdym kroku – mówiła Małgorzata 
Ziaja. Słowa wdzięczności Dyrektor skierowała także do 
samorządowców. Bez ich pomocy do adaptacji 
z pewnością by nie doszło.  

Następnie  zaprezentowali się młodzi artyści recytując 
teksty własne, po czym podsumowano głosowanie na 
najczęściej wypożyczaną książkę, które zakończono  
belgijką – tańcem zwycięstwa. Na zakończenie uczniowie 
obejrzeli widowisko pt. Pinokio ufundowane przez Radę 
Rodziców. 

Po oficjalnym przecięciu wstęgi, goście mogli na własne 
oczy zobaczyć efekty remontu. W przestronnym 
pomieszczeniu prócz półek z książkami, stanowiskami
komputerowymi i wygodnymi stolikami do nauki, znalazło 
się miejsce na wygodny tapczan i kolorowy dywan. Nasze 
zdjęcia znajdziecie na www.twg-kurier.pl. 

KONKURSY BIBLIOTECZNE 

Szkolna biblioteka w Tworogu ogłosiła konkursy 
(plastyczne i literacki) mające na celu rozpowszechnianie 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poniżej wyniki. 

Konkurs plastyczny „Książka ogrodem marzeń” dla 
klas I-III: 
I m. – Maria Gwóźdź kl. IIb, 
II m. – Oliwia Gruner kl. IIb 
III m. – Natalia Szatanik kl. Ia 

Konkurs plastyczny „Portret ulubionego pisarza” dla 
klas IV- VI:  
Im. – Monika Wójcik kl. IVa 
II m. – Roksana Śliwakowska kl. Vb 
III m. – Marta Caus kl. IVa 
 
Konkurs  „Wiersz o bibliotece”: 
Im. – Monika Wójcik kl. IVa 
II m. – Maria Drabek kl. IIb 
III m. – Paul Minor kl. IIIa 

Organizator Biblioteka szkolna ( Karina Jaksa)

Poniżej wiersz zwyciężczyni – Moniki Wójcik.   

BIBLIOTEKA 

Nasza szkolna biblioteka, 
to tak jakby apteka. 
Dla ludzi myślących, 
i czytać lubiących. 

 

Foto. Przedstawiciele rodziców – zawsze gotowych do działania!  

 

Foto. Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja, wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz 
wicewójt Klaudiusz Wieder podczas podziękowań.  

Koszt adaptacji wyniósł 177 658,58 zł. Sfinansowano go  
z budżetu gminy (149 162,27 zł) oraz środków z funduszy 
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Chcesz poprawić sobie zdrowie, 
Pani zaraz ci podpowie. 
Zaraz da ci książki dwie, 

które wybrać ona wie. 
Każdy znajdzie coś dla siebie, 
żeby poczuć się jak w niebie. 
Dużo z książek się nauczysz 

i na pewno znów tam wrócisz. 
Każda książka ma swą duszę, 
dlatego wciąż je czytać muszę. 

Biblioteka jest wspaniała, 
na pewno będę do niej wracała. 

ANGELUS I SENIORZY 

20 listopada w Tarnogórskim Centrum Kultury  
w Tarnowskich Górach odbył się uroczysty koncert  
z okazji trzydziestolecia Chóru Angelus, działającego 
w strukturach TCK. Dwie chórzystki – Brygida Rekus  
i Jadwiga Rosenbaum – są członkiniami naszej 
Akademii Seniora. Panie nie wyobrażały sobie 
świętowania jubileuszu bez swoich koleżanek  
i kolegów na widowni. Akademia Seniora przybyła 
więc na koncert niemal w kompletnym składzie.  

– To było dla nas wielkie przeżycie. Program koncertu 
składał się z pieśni „Ave Maria” różnych kompozytorów. Od 
anonimowych utworów średniowiecznych przez dzieła 
najbardziej cenionych kompozytorów. Program ułożył 
dyrygent, Jan Tlatlik – opowiada Barbara Izworska, która 
pod wpływem koncertu napisała wiersz będący 
jednocześnie gratulacjami dla chóru.  

ANGELUS – TRZYDZIESTOLECIE 

Tego jesiennego,  
wczesnego wieczoru 

stanęły na scenie, 
W światłach rampy, 

W błękicie i bieli, 
soprany i basy, alty i tenory  

chóru „Angelus” 
I zaśpiewali „Ave Maria” 

Jak w niebie anieli 

I popłynęły te rzewne pieśni, 
Modlitwy z nut 

Przez serca słuchaczy 
Prościutko do nieba  

Maryjo – jak od stuleci 
tak – dziś śpiewając 
prosić cię potrzeba: 

– Ave Maria ora pro nobis,  
ora pro nobis, ora… 

Gdy już przebrzmiało  
Jedenaście pieśni „Ave Maria”  

Kompozytorów sławnych 
 i anonimowych 

Wszyscy powstali,  
pochylili głowy 

Przed chórzystami 
I dyrygentem 

Jesteście wspaniali 
Najlepsi w powiecie  

Przyjmijcie gratulacje  
Na wasze trzydziestolecie! 

 Barbara Izworska  

KSIĄŻKI ZAPRASZAJĄ! 

23 listopada do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu 
przyszły dzieci z Przedszkola w Tworogu. Wizyta miała na 
celu zapoznanie najmłodszych czytelników z zasadami
korzystania z biblioteki i zachęcenia ich do częstych 
odwiedzin.  Spotkanie poprowadziła bibliotekarka Renata 
Kościelny, która przeczytała przedszkolakom książkę 
z serii o przygodach sympatycznego żółwia Franklina 
i oprowadziła po placówce. – Mamy nadzieję, że do nas 
wrócicie i zapiszecie się do biblioteki. Będziemy na was 
czekać – powiedziała bibliotekarka. Dzieci obiecały, że 
jeszcze przed świętami przyjdą po książki z rodzicami lub 
dziadkami.  

MORSKIE KLIMATY 

Gratulacje dla Tadeusza Rode! 10-letni chłopiec jest 
uczestnikiem warsztatów plastycznych „Zabawa w artystę” 
organizowanych przez GOK. Jesienią wziął udział 
w IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Słońce, woda 
i przygoda” pod hasłem „Morskie klimaty”. Jego statek 
walczący ze sztormem zwrócił uwagę jury, które przyznało 
mu nagrodę.  

Przypominamy, że do końca grudnia  
(w związku z urlopem instruktora) warsztaty 
plastyczne odbywają się tylko we wtorki i piątki  
w godz. 17.00 – 19.00 
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PEŁNA POMYSŁÓW SZKOŁA  
W WOJSCE! 

Teatr cieni 

Jak co roku, Święto Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości obchodzone jest w Szkole Podstawowej  
w Wojsce w nietypowy sposób. Tym razem uczniowie 
klasy VI wraz z nauczycielem historii Panią Grażyną 
Nierychło, podjęli wyzwanie i postanowili przedstawić losy 
Polaków w bardzo obrazowy sposób – wykorzystali 
elementy teatru cieni… Była więc wzruszająca muzyka  
i piękna historia ukazana za pomocą cienia, w której 
przeplatała się miłość do drugiego człowieka z miłością do 
ojczyzny… Tak opowiedziana historia na długo zostanie 
zapamiętana przez wszystkich uczniów Szkoły w Wojsce. 
 

Dzień bez butów 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/2017 ma  
w swoich planach wiele ciekawych inicjatyw i pomysłów 
do zrealizowania. Jednym z nich był Dzień bez butów, 
który odbył się 17 listopada. W tym dniu każdy uczeń 
mógł poruszać się po szkole bez obuwia – w samych 
skarpetkach! Oczywiście, istniało kilka reguł, którym 
każdy musiał się podporządkować, aby być 
bezpiecznym. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystkie 
dzieci były wniebowzięte i zadowolone. Dodatkowo, 
odbył się konkurs na najfajniejsze skarpetki, który cieszył 
się ogromnym powodzeniem, a skarpetkowe pomysły 
były fantastyczne i oryginalne. 
 
„Spowiydź Emila” 

22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi 
odbył się „XI Festiwal Gwary Śląskiej”. Szkołę  
w Wojsce reprezentowała uczennica klasy IV – Emilia 
Pogrzeba. Specjalnie dla niej napisany monolog  
o śląskiej spowiedzi, wspaniała znajomość gwary śląskiej 
i niezła gra aktorska zaowocowały I miejscem w 
kategorii monologu klas IV-VI. Emilię do występu 
przygotowała Pani Hanna Blacha. Serdecznie 
gratulujemy Emilii i życzymy kolejnych gwarowych 
sukcesów! 
 

Hanna Blacha 
 

SUPERSTAR 2016 

23 listopada odbył się już V Międzygminny Konkurs 
Piosenki Niemieckojęzycznej w ZSP w Boruszowicach, 
który odbył się pod tytułem „Superstar 2016”. Celem 
festiwalu było propagowanie piosenki niemieckojęzycznej, 
budzenie wśród uczniów zainteresowania językiem 
niemieckim, motywowanie ich do nauki tegoż języka, jak 
również promocja nowych talentów. W tym roku uczestnicy 
mieli za zadanie wykonanie piosenki zespołu lub wokalisty 
pochodzącego z kraju niemieckojęzycznego. Konkurs 
zorganizowała już po raz piąty nauczycielka języka 
niemieckiego Ilona Pella-Bok, a odbył się dzięki 
Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców 
Województwa Śląskiego w Tworogu. Swój udział 
w imprezie zgłosiło aż 60 wykonawców  z  7 szkół : SP w 
Tworogu, ZSP w Wojsce, SP nr 13 w Tarnowskich Górach, 
Zespołu Szkół w Krupskim Młynie, ZSP w Miedarach, ZSP 
nr  2 w Tarnowskich Górach i ZSP w Boruszowicach.  

Serdecznie dziękuję Towarzystwu Społeczno-
Kulturalnemu Niemców Woj. Śląskiego w Tworogu, 
zwłaszcza p. Bertoldowi Kubitza za finansowe 
wsparcie udzielone naszej szkole w realizacji 
konkursu. Gorące podziękowania składam  także 
wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali swoich 
uczniów oraz p. Joannie Klajnowskiej-Pełka i 
p. Elwirze Ecler (Jury). Do zobaczenia za rok!     

Ilona Pella-Bok
 

Klasy młodsze kl. I-III  
I miejsce – Wiktoria Gryc  (ZSP Miedary) 
II miejsce – Emilia Brodziak (ZS Krupski Młyn) 
III miejsce – Zespół „Die kleine Borusse” (SP 13 
w Tarnowskich Górach) 
III miejsce – Zespół „Die Bienen” (ZS Krupski Młyn) 
Wyróżnienia: Nikola Gawlik (SP Tworóg) i Paul Minor 
(SP Tworóg) 

Klasy starsze kl. IV-VI 
I miejsce – Paulina Dworaczek (ZSP Boruszowice) 
II miejsce – zespół „Die Tworoger Nachtigallen” 
(SP Tworóg) 
II miejsce – Adam Gruszka (ZSP Boruszowice) 
III miejsce – zespół Oliver Kucznik i Anastazja Sukienik 
(ZSP Boruszowice) 
III miejsce – Aleksandra Hanysek (ZSP Miedary) 
Wyróżnienia: Maria Jańczuk (SP Tworóg) i Milena 
Arendarska (ZS Krupski Młyn) 
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JARMARKOWY ZAWRÓT GŁOWY 

TWORÓG 

27 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
pachniało domowym ciastem i kawą. Sala 
widowiskowa zamieniła się w ruchliwy rynek otoczony 
straganami z rękodziełem, pomiędzy którymi 
przechadzał się św. Mikołaj ze swoimi pomocnikami. 
Atmosferę tworzyły także klimatyczne ozdoby, 
świąteczne światełka i oczywiście Wasze uśmiechy. 
Mamy nadzieję, że poczuliście wyjątkowy nastrój, bo 
jarmark adwentowy zorganizowano dla was. 

 

W organizację jarmarku zaangażowało się wiele osób. 
Dyrektor GOK Grażyna Chmiel nie ukrywa wdzięczności. –
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania. 
Mam nadzieję, że współpraca z radą sołecką, Radą 
Rodziców i rękodzielnikami będzie kontynuowana – mówi. 

KOTY 

4 grudnia  odbył się I Adwentowy Kiermasz Parafialny 
w Kotach. Zorganizowano go na placu przy przedszkolu. 
Jak było?  Opinie uczestników nie pozwalają na 
wątpliwości. Wszyscy świetnie się bawili. Były występy 
orkiestry dętej, ognisko, grzaniec i oczywiście mnóstwo 
artykułów rękodzielniczych na stoiskach.  
 
Organizacją zajęli się członkowie grupy rowerowej z Kotów 
i Potępy. – Wszystko zaczęło się od nieszporów w kościele 
parafialnym. Potem odbyło się spotkanie ze św. Mikołajem. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie na stoiskach i napić się 
kawy, zjeść ciasto lub kiełbasę z grillowaną lub wędzoną  
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację kiermaszu. Dzięki 
zaangażowaniu wielu osób widać, że w Kotach coś się 
dzieje – mówi sołtys, Adam Wandzik.  

 

Kiedy Wiele słów uznania padło pod adresem licznie 
przybyłych rękodzielników. Ich profesjonalnie wykonane 
przedmioty zwracały na siebie uwagę. W tym tłumie 
bibelotów, ręcznie wykonanych poduszek, torebek, 
zabawek i dekoracji z łatwością można było znaleźć 
niepowtarzalne prezenty dla najbliższych.  

Dorośli przeglądali stoiska, a dzieci oddały się beztroskiej 
zabawie z animatorami (zespół Animo-Anima), w której 
główną rolę grał oczywiście św. Mikołaj. Na zakończenie 
spotkania z aktorami, dzieci otrzymały z rąk św. Mikołaja 
kalendarze adwentowe ufundowane przez panią sołtys  
Gertrudę Byszewską i radę sołecką z Tworoga.  Na sali 
widowiskowej zaprezentowały się także grupy taneczne  
z GOK pod opieką instruktorki Patrycji Jaruszowiec, z kolei 
Jolanta Warzecha zorganizowała warsztaty plastyczne, na 
których powstawały efektowne zawieszki na prezenty.  
W osobnym pomieszczeniu przygotowano mini-
kawiarenkę. O poczęstunek zadbała Rada Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Tworogu, Brygida Rekus  
z Akademii Seniora oraz pracownicy GOK.  

Choć pogoda nie sprzyjała spacerom, frekwencja przeszła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. Sala widowiskowa 
GOK już dawno nie widziała aż tylu gości. Na dowód 
odsyłamy was na stronę www.gok-tworog.pl. Znajdziecie 
tam nasze zdjęcia z wydarzenia.  

 

Foto. Dzieci pomogły św. Mikołajowi, a on odwdzięczył się upominkami… 
Animatorzy przygotowali dla najmłodszych świąteczne, interaktywne 

przedstawienie z zabawami dla dzieci.  

Foto. Jarmark adwentowy w GOK-u przyciągnął nie tylko dzieci. Na 
dorosłych czekały liczne stoiska z rękodziełem oraz mini-kawiarenka.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
PANI BARBARO, WSTYDU 
OSZCZĘDŹ! 

Pani Barbara Dziuk została posłanką na Sejm RP. Spełniło 
się jej największe marzenie, na które – trzeba to przyznać, 
zapracowała solidnie. Trudno zliczyć kilometry 
przemierzone w marszach różowej wstążeczki, ciężko 
spamiętać nazwy i okoliczności imprez i uroczystości,  
w których wzięła udział. Zawsze z uśmiechem (złośliwi 
twierdzili, że jakby przylepionym), okazale i efektownie 
wyglądająca (do tego też nieprzychylni mają ironiczne 
uwagi). Dołączyła do „kwiatuszków” wielkorządcy 
Jarosława i można się było spodziewać, że tak jak 
ogromna większość posłów z Górnego Śląska, będzie 
stanowić nieme tło. Szczególnie, że do takiej roli jest wręcz 
stworzona. Sama chyba przyzna, że oratorką nie jest. 
Pisanie też jej najlepiej nie idzie. Nie są to moje zmyślenia. 
Przykładów na to mogę podać wiele. W Powiecie 
Tarnogórskim zasłynęła z przypisywaniu sobie głównej 
zasługi w załatwieniu prawie każdej sprawy – łącznie  
z tymi, zależnymi od kaprysów klimatu i pogody. Była do 
tej pory barwnym elementem na naszej lokalnej mapie 
społeczno-politycznej i specjalnie nikomu nie szkodziła.  

19 października pani Barbara postanowiła zaistnieć na 
najważniejszej scenie politycznej kraju. Zabrała głos na 
wspólnym posiedzeniu dwóch komisji sejmowych 
mających głosować nad dalszym sejmowym losem 
obywatelskiej ustawy dającej Ślązakom status mniejszości 
etnicznej, a mowie śląskiej status języka regionalnego. 
Barbara Dziuk, mimo, że nie jest członkiem żadnej z tych 
komisji, postanowiła w imieniu Śląska zabrać głos. Nie 
będę opisywał uczuć ani wrażeń, jakie ogarnęły 
przedstawicieli Górnego Śląska i Rady Górnośląskiej 
(skupiającej 14 śląskich organizacji), będących na sali,  by 
nie być posądzonym o stronniczość. Zacytuję opinię o tym 
wystąpieniu Barbary Dziuk Danuty Pietraszewskiej – 
przewodniczącej komisji mniejszości i Moniki Rosy, 
posłanki ze Śląska. Jak podaje „Dziennik Zachodni” 
„[Barbara Dziuk] jak nieporadna uczennica odczytała 
pismo, z którego wynikało, że na Śląsku mieszkają sami 
Polacy i nie ma żadnego języka śląskiego.”  

Pani Barbara Dziuk ma oczywiście prawo do zabierania 
głosu na interesujące ją tematy (chociaż dla jej dobrego 
wizerunku wskazanym by było, by robiła to jak najrzadziej  
i w jak najwęższym gronie), natomiast uzurpowanie sobie 
prawa do wydawania sądów na temat i w imieniu 
mieszkańców Śląska, na przekór 140 tysiącom 
podpisanym pod obywatelską ustawą i 800 000 
deklarujących narodowość śląską, jest nadużyciem. 
Sposób zaś i styl, w którym to zostało zrobione przynosi 
nam – którzy w jakiś sposób uczyniliśmy ją naszą 
przedstawicielką, najnormalniejszy wstyd. 

Jan Hahn – prezes Przymierza Śląskiego, członka Rady 
Górnośląskiej 

 

W SŁUŻBIE CZARNEGO WĘGLA 

Ich godłem jest pyrlik (młot) i żelazko (krótki kilof).  
Kolorem czerń i zieleń. Miejscem pracy – ciemne, 
podziemne korytarze… Górnicy nie tak dawno 
obchodzili swoje święto. Z okazji Barbórki w Gminie 
Tworóg wiele się mówiło o tym trudnym zawodzie 
nieodzownie związanym z Górnym Śląskiem. 
W przedszkolach goszczono przedstawicieli zawodu 
w galowych mundurach i słuchano o ich pracy, 
codziennych trudach oraz przepięknych tradycjach.  

2 grudnia w ramach poznawania tradycji i zwyczajów 
śląskich  w przedszkolu w Boruszowicach, obchodzono 
Barbórkę. Dzieci nie tylko poznały tradycje górnicze, ale 
również kosztowały tradycyjnych śląskich potraw. Na stole 
pojawiła się wodzionka, krupniok, ciapkapusta i śląski 
kołocz. Kulminacją świętowania było spotkanie ze 
szczególnym gościem – górnikiem, ubranym w galowy 
strój górniczy. Chłopcy witali go w górniczych czapkach, 
a dziewczynki z wiankami na głowach. Górnik długo 
opowiadał o tradycjach górniczych i swojej pracy, a dzieci 
słuchały z zapartym tchem zadając mnóstwo pytań.   

 

Dzień Górnika już ponad 20 lat obchodzą także 
przedszkolaki z Tworoga. Nie inaczej było w tym roku. 
2 grudnia na zaproszenie dzieci w śląskich strojach do 
przedszkola przybyli górnicy, którzy jednocześnie są 
dziadkami malców, tatusiami i wujkami… Wielu z nich 
przede laty uczęszczało do tej samej placówki, z tym 
większą satysfakcją i nieskrywanym wzruszeniem 
przyjmują co roku zaproszenie i dzielą się swoją wiedzą 
z młodym pokoleniem.   
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Z kolei 4 grudnia górnicy z naszej gminy jak co roku 
spotkali się pod Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu, 
skąd przemaszerowali w galowych strojach do kościoła 
parafialnego w Tworogu. Towarzyszyła im orkiestra dęta. 
Górnicy w niezmienny od wielu lat sposób złożyli kwiaty 
pod figurą Najświętszej Marii Panny na przykościelnym 
cmentarzu i modlili się w intencji zmarłych kolegów. W tym 
roku było wyjątkowo. Barbórka bowiem w niedzielę to 
prawdziwa rzadkość.  

Wszystkim górnikom życzymy bezpiecznej i spokojnej 
pracy!  

PRZEDSZKOLAKI BAWIĄ SIĘ! 

25 listopada przedszkolaki z Boruszowic wzięły udział  
w „Jesiennym balu”. Zabawę poprowadziła animatorka. 
Dzieci z radością bawiły się w rytmach muzyki, a uśmiech 
nie znikał z ich twarzy.  

Nastrój zabawy udzielił się również rodzicom, którzy 
próbowali w tańcach dorównać swoim pociechom. Gdy 
ktoś się zmęczył mógł odpocząć i posilić się 
przygotowanymi przez rodziców słodkościami. Balowi 
towarzyszyła aukcja prac dzieci i rodziców. To był 
wspaniały bal! 
 

ZABAWA ZE ŚW. MIKOŁAJEM  
I ŚNIEŻYNKĄ  
W BORUSZOWICACH 

7 grudnia przedszkolaki z Boruszowic czekały na 
św. Mikołaja. Tymczasem w drzwiach stanął… kominiarz. 
– Jesteśmy grzeczne, naprawdę! – dzieci od razu zaczęły 
się tłumaczyć w przekonaniu, że zaszła jakaś pomyłka. 
Kominiarz upewniwszy się, że w tym przedszkolu każdy 
zasłużył na prezent, obiecał, że Mikołaj przyjdzie.  

Wkrótce też zjawił się wyczekiwany gość w towarzystwie 
wesołej śnieżynki. Zabaw, tańców i śpiewów nie było 
końca, a gdy przyszedł czas na rozdawanie prezentów, 
z małą dozą nieśmiałości przedszkolaki podchodziły do 
siwobrodego gościa.  

Tak jak wspomnieliśmy, na prezenty zasłużył każdy, 
dlatego nawet personel został doceniony i obdarowany 
słodkościami. Na zakończenie spotkania zrobiono 
pamiątkowe zdjęcia.   

NIESPODZIANKA!  

Czas Świąt Bożego Narodzenia już tuż tuż… W tym 
roku, aby podkreślić świąteczny nastrój Urząd Gminy 
Tworóg przygotował niespodziankę dla wszystkich 
mieszkańców!  

Niespodzianka będzie widoczna w centrum Gminy Tworóg 
w okolicach trzeciego tygodnia grudnia. Być może stanie 
się dla Was tym, czym dla Nowojorczyków pewien 
bożonarodzeniowy akcent przy Rockefeller Center…      

WESOŁYCH ŚWIĄT! 

Foto. Mikołajki to uroczystość zobowiązująca do odpowiedniego stroju. 
Dzieci przyszły więc w czerwonych wdziankach. Maluszki, które widać 

na zdjęciu przyglądały się gościom z wielką uwagą i odrobiną 
niepokoju, na szczęście wszystkie dzieci były grzeczne i każdy dostał 

upominek.  
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R            E            K            L            A            M            A 
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Foto. Barbórka w Przedszkolu w Tworogu to ponad dwudziestoletnia 
tradycja. Jak widać na zdjęciu międzypokoleniowe spotkanie można 
uznać za bardzo udane. Podobne zorganizowano w Boruszowicach. 

Więcej na ten temat na str. 13. 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Nowa biblioteka szkolna w SP w Tworogu (na zdj. po prawej) robi 
wrażenie i zachęca do korzystania z książek. Jej uroczyste otwarcie 

odbyło się 23 listopada. Przeczytajcie o tym na str. 9.  

Foto. Powyżej przedszkolaki z Boruszowic w mikołajkowym nastroju.  
A wy? Czujecie już świąteczny nastrój? Wielu z was z pewnością poczuło 

zbliżające się Boże Narodzenie podczas adwentowego  
jarmarku w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  

Piszemy o nim w dziale „Kulturalnie”.    


