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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 

ROK 2016 ZAMKNĘLIŚMY UROCZYSTĄ SESJĄ 
RADY GMINY. 

Sprawdź co było tematem obrad na str. 4. 
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Z PRZYMRUŻENIEM OKA  

Tym razem wraz z naszym gminnym satyrykiem 
zapraszamy was na „geburstak”. Posłuchajcie co się działo 
na tej iście karnawałowej imprezie… 

NA GYBURSTAKU 

Siedzą dzisiej się u brata, 
Jest tu gości pełno chata. 

Przyszoł szwagier, ujek, ciotka, 
No zaś przyszła ta cielotka. 

Kożdy tyż mu gyszynk doł, 
Bo tak mocno kocho go. 
Zista torta jest na stole 

I ze cztery kokakole. 

No to wszystko jest do kawy, 
Jest tyż didżej do zabawy. 

Wszyscy siedzą jak smutasy, 
Bo udali trocha kasy. 

A jak przyszoł drugi gank, 
Myśloł że on rozbił bank. 
Boła kaczka z piekarnika 

I w brotfance udziec z dzika. 

 

Kożdy jod tam to co chcioł, 
Tak on o nos wszystkich dboł. 
Jak już kożdy wszystko zjod,  

Zaśpiywali mu sto lot. 
 

I zabawa jest na fest 
Bo z nos kożdy fajny jest. 

Mają tu tyż fajny gest, 
Bo gorzołka leją fest. 

Rozbawiono boła chata 
I zaczóła się debata. 

Siedli się przy jednym stole, 
I ślonzoki, i gorole. 

Kożdy godo to co chce, 
Jeden dobrze, drugi źle. 
Tak do gardła się skokali 
Nawet się tam poszarpali. 

Tako była to debata, 
Rozebrali całkiem chata. 
Kożdy swoje racje mo, 
Nie wiadomo o co szło. 

Taką miłość momy w modzie, 
i idymy do dom w zgodzie. 

 
J. 

PODZIĘKOWANIA 

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą współpracę, wsparcie i obecność przy organizacji  
wszelkich imprez w roku 2016. 

Jesteśmy szczęśliwi, że zawsze możemy na Was liczyć! 

Dziękujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Pracownikom SP Tworóg oraz Przedszkola i Gimnazjum, a także 
wszystkim Rodzicom. 

Dziękujemy Wójtom i Radzie Gminy Tworóg, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Gminnemu Ośrodkowi 
Pomocy Społecznej, sołtysowi Tworoga, Ochotniczym Strażom Pożarnym z Tworoga i Kotów, Bankowi 
Spółdzielczemu w Tworogu oraz firmom: GS „SCh” Tworóg, Cukierni Fraj, Drewtar Tworóg, Bemado, 

FiloMilo, Kwiaciarnia u Majki, Państwu Nowara oraz naszym anonimowym sponsorom. 

Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 

Rada Rodziców SP w Tworogu 



3 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA …………………………………………………....str.4 
– Ostatnia sesja w 2016 r. 
– Zasłużył na uznanie 
– Drastyczny wzrost cen za śmieci 
– Budżet 2017 
POD LUPĄ ……………………………………………....str.6 
– Majowa impreza w grudniu… 
– Konkurs nakrętkowy 
– Boruszowice i Hanusek charytatywnie 
– Jasełka z Tworoga 
HOBBYSTA……..……………………………….…….…str.7 
– Fitnessowe nowości w GOK 
– Karate na Składowej 
– Osu! 
– Zajęcia rekreacyjno-ruchowe dla dorosłych 
KULTURALNIE………………………………….…….…str.9 
– „Christmas time. Weihnachtszeit. Godny czas” 
– Baranówka planuje 
– „Wiersz wolny” na wolnych lekturach 
– Sportowy czwartek w GOK 
– Uwaga uczestnicy ferii z GOK!  
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.13 
– Świąteczne prezenty dla mieszkańców 
– W serdecznej atmosferze 
– Magiczny dzień w Dworku Myśliwskim w Brynku 
– Nowy Rok powitany! 
– Zielona Pracownia 2016 dla ZSP w Wojsce 
– Szkoła z klasą… 
– Sylwestrowy nastrój w bibliotece na Składowej 
– Nowy zarząd Koła Wędkarskiego 

OD REDAKCJI 

Witamy w 2017 r. Życzymy wam realizacji najśmielszych 
planów oraz wiary we własne siły i marzenia. Bądźcie 
szczęśliwi w Nowym Roku!  

W tym numerze miesięcznika samorządowego znajdziecie 
wiele świątecznych i noworocznych akcentów. Jest kilka 
słów o wspólnym witaniu Nowego Roku, o dzieleniu się 
opłatkiem i o niezwykłej inicjatywie mieszkańców Wojski 
i Połomii, którą można nazwać świąteczną magią! 
Informacje na ten temat znajdziecie w dziale „Pod lupą”. 

Relacjonujemy także ostatnią w 2016 r. sesję Rady Gminy, 
którą rozpoczęła uroczystość wpisu do Gminnej Księgi 
Zasług. Ponadto piszemy o budżecie i planach 
inwestycyjnych gminy.  

Wiemy, że wraz z nadejściem nowego roku pojawiają się 
postanowienia „poprawy”. Jeżeli są wśród was tacy, którzy 
postanowili popracować nad kondycją i swoim ciałem, 
mamy dla was wiele nowych propozycji. O fitnessowych 
nowościach w GOK-u przeczytacie w „Hobbyście”. 

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Atabe, Hanna Blacha, Iwona Pryk 

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. 



4 

 

TWG 

KURIER SESJA 
OSTATNIA SESJA W 2016 r.  

29 grudnia odbyło się ostatnie w 2016 r. posiedzenie Rady 
Gminy. Sesja miała charakter wyjazdowy, a miejscem 
spotkania było Gimnazjum w Brynku. Lokalizacja była 
wybrana bardzo świadomie. W wyniku reformy edukacji za 
kilka lat szkoła zniknie z naszego pejzażu. Włodarze gminy 
i samorządowcy od początku byli przeciwni tak radykalnym 
zmianom i starają się wspierać pracowników szkoły. 
Obrady w gimnazjum miały to podkreślić.  

Przy wejściu każdy otrzymał wydanie specjalne gazety 
gimnazjalistów gminy Tworóg „GI…MIŚ” redagowanej od 
17 lat przez uczniów pod opieką Eleonory Krywalskiej  
i Anny Rogali-Goj. Znalazło się w niej podsumowanie 
kilkunastu lat pracy. Przegląd najważniejszych wydarzeń  
w Gimnazjum znajdziecie w dziale „Na bieżąco”.  Ostatecznie jednak Komisja nie miała zastrzeżeń 

i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę. Sam 
kandydat natomiast poczuł się zobowiązany do złożenia 
obszernych wyjaśnień Radzie Gminy. Jego pismo 
odczytano na listopadowej sesji, dzięki czemu radni mogli 
bliżej poznać kandydata. 

Kim więc jest Józef Ziaja? – To niezwykle skromny 
człowiek, który zasługuje na uznanie. Od wielu lat działa 
na rzecz ochrony kultury regionalnej i godnie reprezentuje 
naszą gminę na wielu konkursach (m.in. jako autor tekstów 
gwarowych) – mówi z-ca wójta, Klaudiusz Wieder. 

Od 13 listopada 1981 r. był przewodniczącym 
ZZ „Solidarność” w ZSO w Polkowicach. W 1989 r. na 
prośbę mieszkańców Boruszowic i Hanuska założył 
Komitet Obywatelski, potem pracował jako radny 
i przewodniczący komisji statutowej. Już wówczas działał 
na rzecz upowszechniania wiedzy o Górnym Śląsku. Pisał 
artykuły do biuletynu Jelenia Góra Czarne, jeździł do 
zaprzyjaźnionej parafii z wykładami m.in. dotyczącymi 
szeroko rozumianej kultury regionalnej. Już jako 
mieszkaniec Boruszowic dał się poznać jako aktywny 
społecznik, współtwórca Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich. Pozyskiwał m.in. sponsorów i wykonawców 
paczek dla dzieci. Zajmował się także organizacją wielu 
wycieczek. Od 2002 r. organizuje pomoc dla 
zaprzyjaźnionego Domu Małego Dziecka w Ścinawce 
Dolnej, w którą z powodzeniem angażuje dzieci i młodzież 
z terenu gminy. Uczniowie SP w Tworogu otrzymują dzięki 
temu jedyną w swoim rodzaju lekcję aktywnego 
wolontariatu. Pomysł corocznej pomocy domom dziecka, 
spodobał się całej rodzinie pana Józefa. Jego córka 
wprowadziła go w tarnogórskim liceum.  

Współpracuje także z kościołami (m.in. w Jeleniej Górze, 
w Brzegach, Stolarzowicach, Strzybnicy), szkołami 
(również z Tarnowskich Gór) oraz instytucjami kulturalnymi 
z terenu powiatu. Szanowany za wiedzę o kulturze 
regionalnej i ogromną energię do działania, jest 
zapraszany w charakterze prelegenta, opiekuna, członka 
jury.  

 

Obrady poprzedził występ zespołu Tworożanie złożony  
z uczniów SP w Tworogu i gimnazjalistów. Radni nie tylko 
usłyszeli coraz silniejsze i zgrane głosy wokalistów 
zespołu, ale także teksty gwarowe autorstwa kandydata do 
wpisu do Gminnej Księgi Zasług – Józefa Ziai. Przeczytały 
je uczennice:  Antonia Osadnik i Łucja Żelosko.  

Po występie z-ca wójta Klaudiusz Wieder i przewodniczący 
Rady Gminy Łukasz Ziob podziękowali opiekunom zespołu 
oraz jego członkom za ciężką pracę jaką wkładają w próby 
i występy, stwierdzając, że „Tworożanie” są świetną 
reklamą gminy.  

ZASŁUŻYŁ NA UZNANIE 

Postać skromna, od lat robiąca to, co lubi i to,  
co czuje, że powinna robić. Popularyzująca wiedzę o 
kulturze regionalnej i uprawiająca szeroko rozumiany 
wolontariat. Pedagog i społecznik – Józef Ziaja, który 
prawdopodobnie wolałby pozostać w cieniu, musiał 
tym razem wystąpić w roli głównej. 29 grudnia 
wpisano go bowiem do Gminnej Księgi Zasług. Rada 
Gminy uznała, że działalność pana Józefa znacznie 
wykracza poza zawodowe obowiązki, a jego życiowa 
postawa powinna być przykładem dla młodego 
pokolenia i nie tylko…  

Początkowo, kandydatura Józefa Ziai spotkała się  
z oporem. Wątpliwości wyrażono podczas posiedzenia 
Komisji Statutowej. 
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– Nigdy nie wziąłem złotówki za wiele prac i publikacji, 
takich jak artykuł do „Kuriera Tarnogórskiego”:, szereg 
tekstów autorskich wykorzystywanych m.in. przez dzieci na 
przeróżnych występach, konkursach i prezentacjach. 
Nigdy nie odmówiłem pomocy dla inicjatyw innych, starając 
się je wpierać. Pracowałem w czasie Dni Młodzieży 
opiekując się pielgrzymami, obecnie udzielam się w radzie 
parafialnej w Boruszowicach – wymienia pan Józef  
w swoim piśmie do Rady Gminy. Nie jesteśmy w stanie  
w sposób wyczerpujący wymienić działań, w które się 
zaangażował. To zaledwie fragmenty, z których można 
jednak wyczytać, że mowa o bardzo aktywnym człowieku. 
Jak siebie widzi pan Józef? Raczej wolałby uniknąć 
zamieszania jakie się wokół niego stworzyło i daje temu 
wyraz w swoim piśmie: – Piszę o tym z zażenowaniem, 
gdyż znaczącą część informacji podaję do wiadomości po 
raz pierwszy. Nigdy dotąd nie chwaliłem się swoimi 
dokonaniami. Ale to właśnie one są częścią mojego życia, 
z którego jestem bardzo zadowolony i które przyczyniło się 
do szacunku i życzliwości z jaką spotykam się wśród 
lokalnej społeczności.  

Wpis do Księgi Zasług miał bardzo uroczysty charakter. Do 
życzeń złożonych przez wójta Eugeniusza Gwoździa, z-cę 
Klaudiusza Wiedera, przewodniczącego Rady Gminy 
Łukasza Zioba oraz wszystkich radnych dołączyły się jego 
koleżanki „po fachu”, czyli nauczycielki z Gimnazjum  
w Brynku, które miały okazję współpracować z Józefem 
Ziają. Wpisu dokonano w miejscu, z którym pana Józefa 
wiąże wiele zawodowych wspomnień – w naszym 
Gimnazjum.  

WZROST CEN ZA ŚMIECI 
NIEUNIKNIONY 

Ceny za wywóz śmieci będą w 2017 r. wysokie. Opłata 
będzie wynosić 13,50 zł. Wzrost nie dotyczy tylko 
Tworoga. Wszystkie gminy ogłaszające przetarg, 
znalazły się w podobnej sytuacji. Dla porównania 
w gminie Świerklaniec mieszkańcy zapłacą 14 zł. Skąd 
taka kwota?  

Gmina nie może na śmieciach zarabiać, ale też nie może 
do śmieci dopłacać. System musi być samofinansujący się.
– Nie możemy dowolnie ustalać kwoty opłat. To, co 
zapłacą mieszkańcy musi być spożytkowane na ten cel –
wyjaśnia wójt Eugeniusz Gwóźdź. W praktyce oznacza to, 
że wysokość cen za śmieci jest uzależniona od tego, jaką 
stawkę zaproponuje firma, która wygra przetarg na wywóz 
i utylizację odpadów. Do przetargu przystąpiło konsorcjum 
ZUK-Remondis. Postępowanie zostało jednak 
unieważnione, ponieważ zabezpieczone przez gminę 
środki były niewystarczające. Gmina postanowiła 
zrezygnować z wywozu odpadów wielkogabarytowych 
i w ten sposób obniżyć koszt wywozu śmieci. Ogłoszono 
nowy przetarg. Póki co gmina zrezygnowała z wywozu 
śmieci wielkogabarytowych na 4 miesiące, w międzyczasie 
będzie ogłaszać przetarg biuletynowy (unijny).  

Dlaczego jednak wywóz śmieci został tak wysoko 
wyceniony? Złożyło się na to kilka czynników. Do tej pory 
odpady były wywożone do instalacji zastępczej w Rybnej. 
Nowe uregulowania prawne w zakresie gospodarowania 
odpadami wprowadziły pojęcie Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). 
Najbliższy RIPOK, czyli nowoczesna instalacja do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów,
został oddany do użytku rok temu przez Remondis 
i znajduje się w Gliwicach. Odległość z Tworoga do Gliwic 
jest znacznie dłuższa, niż do Rybnej. Koszt transportu jest 
więc jednym z  głównych czynników wpływających na 
wzrost ceny.  

Kolejną przyczyną jest rosnąca opłata środowiskowa, która 
musi być brana pod uwagę. Ponadto ustawodawca dąży 
do wyselekcjonowania jak największej ilości śmieci, czyli 
zwiększenia ilości przetworzonych śmieci i zmniejszenia 
ilości składowanych odpadów. Przetworzenie 
wyselekcjonowanych śmieci, choć jest ekologiczne 
i konieczne, generuje koszty, które wszyscy musimy 
ponieść. Nikt bowiem nie wykona usługi poniżej kosztów.  

W przyszłości musimy się liczyć również ze wzrostem cen 
za wodę i ścieki. Tymczasem w 2017 r. za ścieki zapłacimy 
o 1 gr mniej w porównaniu z poprzednim rokiem (9,62 zł). 
Opłaty abonamentowe za wodę dla mieszkańca 
rozliczającego się tradycyjnie (z wydrukowaną fakturą) –
4,75 zł, zaś dla korzystających z rozliczenia droga 
elektroniczną – 3,46 zł. Prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Tworogu, Adam Chmiel, zachęca 
mieszkańców do korzystania z elektronicznej formy 
rozliczenia, która jest zdecydowanie tańsza. Można to 
zrobić w każdej chwili w siedzibie ZUK-u. 

 

Foto. Józef Ziaja przyznał, że choć cieszy go wyróżnienie,  początkowo 
nie chciał się zgodzić na wpis do Gminnej Księgi Zasług. 
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BUDŻET 2017 

2017 r. będzie pod względem inwestycyjnym 
kontynuacją założeń z minionych lat. Jak informuje 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź gmina systematycznie składa 
wnioski o dofinansowanie ważnych dla mieszkańców 
zadań. Na kolejne lata zaplanowano rozpoczęcie 
rozbudowy Ośrodka „Brzeźnica” (wniosek złożono). 
Gmina nadal będzie się starać o termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej oraz o środki 
zewnętrzne na realizację prawdopodobniej największej 
inwestycji gminy, czyli budowy nowoczesnej 
kanalizacji na terenie Nowej Wsi Tworoskiej. – Chcemy 
również utrzymać dobre tempo remontów dróg – 
zapowiada wójt. Wiele planów przeciągnie się na 
kolejne lata. Co jednak zaplanowano w budżecie na ten 
rok? 29 grudnia radni przyjęli budżet gminy.  

Po stronie dochodów założono kwotę 30.077.896,92  
w tym: dochody bieżące 28.489.785,47 zł i dochody 
majątkowe 1.588.111,45 zł. Wydatki ustalono na kwotę 
30.715.330,92 zł z tego: wydatki bieżące 28.240.634,03 zł i 
wydatki majątkowe 2.474.696,89 zł.  

• Na oświatę i edukację zaplanowano 11.300.624,51 
zł, co stanowi 36,8% wydatków budżetu gminy.  
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 
74,6% (8.430.399 zł) wydatków ogółem na oświatę 
i edukację.  

• Środki na lokalny transport zbiorowy zaplanowano 
w kwocie 1.262.698 zł, faktyczne zapotrzebowanie 
złożone przez MZKP to 1.353.996 zł po 
zmniejszeniu ilości kursów na poszczególnych 
liniach. 

• W wydatkach na drogi zaplanowano środki na 
bieżące utrzymanie dróg (tj. na oznakowanie, 
zimowe utrzymanie dróg, remonty metodą 
szutrowo-grysową oraz asfaltobitumiczną na kwotę 
257.000 w tym wg złożonych wniosków z funduszu 
sołeckiego 7.000 zł. Jest to o wiele za mało jak na 
potrzeby remontowe.  

• W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano 
przebudowę ulicy Obrońców Pokoju  
w Boruszowicach na kwotę 602.049 zł. Na zadanie 
został złożony wniosek o dofinansowanie (50 %)  
w ramach „Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-
2019” Wprowadzono środki w wysokości 3.400 zł 
na opracowanie projektu budowy chodnika  
w Brynku – łącznik ul. Wiejskiej i Zamkowej  
w ramach środków funduszu sołeckiego. Ponadto 
w ramach środków funduszu sołeckiego 
zaplanowano dalszy etap budowy chodnika przy 
ulicy. B. Chrobrego w Hanusku  10.009,21 zł. 

• W przypadku wynagrodzeń dla pracowników 
samorządowych zaplanowano je na poziomie 
wynagrodzeń 2016 roku, dodatkowo 
zabezpieczając nagrody jubileuszowe. Ponadto  
w dziale administracja zaplanowano tylko 
obligatoryjne koszty utrzymania. 

• W wydatkach majątkowych zaplanowano zakup 
nowej centrali telefonicznej  na kwotę 25.000 zł, 
wykonanie klimatyzacji w niektórych 
pomieszczeniach na kwotę 20.000 zł oraz budowę 
windy w budynku Urzędu gminy na kwotę 170.000 
zł. 

• Wprowadzono dotację podmiotową dla instytucji 
kultury w wysokości 610.000 zł. na poziomie roku 
2016. Zmniejszono wydatki na imprezy kulturalne.  

• Na zadanie w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu założono dotację przeznaczoną 
do realizacji tych zadań Stowarzyszeniom i innym 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych w łącznej wysokości 120.000 zł . 

• W wydatkach roku 2017 zaplanowano wykonanie 
I etapu termomodernizacji obiektów użyteczności 
publicznej, który ma być współfinansowany 
środkami UE. Na ten cel zaplanowano 
1.435.415,15 zł. Zadania ujęto 
w przedsięwzięciach WPF na lata 2017-2028. 

• Wprowadzono wydatki na wspieranie rodziny 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(4.000) i systemu pieczy zastępczej (55.000) 
Zadanie realizowane jest przez GOPS w Tworogu 
poza programem zwalczania narkomanii 
i programem profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych. 

• Na pomoc społeczną i wspieranie rodziny 
zaplanowano środki  w wysokości 8.081.700,46 zł 
z tego na zadania zlecone 6.584.843 zł oraz na 
zadania własne 1.496.857,46 zł. Zadania własne 
w wysokości 299.165 zł pokryte są dotacjami 
z budżetu państwa. 

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 29 grudnia 2016 r.: 

• Uchwała nr XXIV/218/2016 w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-
2014 

• Uchwała nr XXIV/219/2016 w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-
2028 

• Uchwała nr XXIV/220/2016 w sprawie uchwalenia 
budżetu gminy na 2017 r.  

• Uchwała nr XXIV/222/2016 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Wójta Gminy Tworóg 

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

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

KURIER POD LUPĄ 
MAJOWA IMPREZA W 
GRUDNIU…  

Ktoś kiedyś powiedział: Skrzydła wyrastają Ci tylko 
wtedy, kiedy biegniesz ku swemu bliźniemu… 
Rodzicom, uczniom, nauczycielom i wszystkim 
osobom, które zaangażowane były w organizację 
kiermaszu i koncertu charytatywnego na rzecz chorej 
na Zespół Retta Mai Rachwalskiej, wyrosły olbrzymie 
skrzydła! 10 grudnia w sobotnie popołudnie, gdy 
każdy myślał o zbliżających się powoli świętach, 
sprzątaniu i pieczeniu pierników, Szkoła w Wojsce 
tętniła życiem...  

Z racji tego, że rok szkolny 2016/2017 został ogłoszony 
przez MEN rokiem wolontariatu, od ponad miesiąca  
w szkole trwały gorączkowe przygotowania do kiermaszu 
oraz koncertu, z których całkowity dochód przeznaczony 
został na rzecz Fundacji „Zdążyć z pomocą” pod której 
opieką znajduje się Maja (obecnie rodzice zbierają 
pieniądze na komunikator dla dziewczynki, dzięki któremu 
będą mogli zrozumieć potrzeby ich córki). Uczniowie na 
lekcjach techniki, plastyki, a także w domu przygotowywali 
świąteczne ozdoby. Szkołę przepełniał świąteczny nastrój 
za sprawą powstałych na korytarzach i w klasach 
bożonarodzeniowych dekoracji. Trwały również 
przygotowania do koncertu „Mistrz i uczeń”. Muzykujący  
w szkole nauczyciele ćwiczyli z dziećmi klimatyczne, 
świąteczne utwory, które zaprezentowane zostały  
w pamiętne popołudnie w szkole w Wojsce. Wystąpili więc: 
Róża Neumann, Hanna Blacha, Ewa Bielat, Martyna 
Mania, Julia Golec, Agnieszka Skrabania, Agnieszka 
Szkolik, Oliwier Zawidowski, Emilia Pogrzeba, Jasmin 
Kaschuba, Karolina Popielarz, szkolny chór, a także koła 
taneczne działające w szkole: mażoretki oraz „Czaderki”. 
Na tym nie koniec. Gościnnie wystąpił kwartet smyczkowy 
„Emotions” z Tarnowskich Gór, który dał przepiękny popis 
kolęd oraz wykonał dostojny utwór Józefa Haydna „Kwartet 
smyczkowy opus 74 nr 3”, zwany jeździeckim. 

Bardzo trudno wyrazić słowami zaangażowanie i wielkie 
serce wszystkich występujących oraz przybyłych na tę 
wyjątkową uroczystość. Największe podziękowania należą 
się Grażynie Skowron, która była inicjatorką całego 
przedsięwzięcia i czuwała nad jego przebiegiem. 
Dziękujemy również Marii Bednarek, która odpowiedzialna 
za kiermasz potrafiła wykonać „coś” z niczego, a pod jej 
rękami malutka szyszka zamieniała się we wspaniały 
świąteczny wianek. Podziękowanie kierujemy także 
w stronę Adama Pyrka, właściciela art studio oho, który po 
raz kolejny pokazał swoją bezinteresowność  stawiając na 
szkolnym hallu wielką scenę z pięknym oświetleniem. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom i przyjaciołom 
naszej placówki za przekazanie mnóstwa ozdób, 
drzewek, dekoracji, książek, które można było zakupić 
podczas kiermaszu.  

Ilość osób, która zgromadziła się w tym dniu w murach 
szkoły była ogromna. Z relacji mieszkańców Wojski i okolic 
jasno wynika, że szkoła dawno nie była tak szczelnie 
wypełniona gośćmi! Jednak największe podziękowania 
należy złożyć na ręce wspaniałych rodziców dzieci 
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce. Dziękujemy 
za upieczenie pysznych ciast, za pomoc w obsłudze 
kawiarenki i kiermaszu, za cudowne ozdoby na kiermasz, 
za każdą złotówkę wrzuconą do puszki, za Państwa 
wsparcie, uśmiech i pomoc w realizacji wszystkich 
pomysłów powstających w murach ZSP w Wojsce. Mamy 
nadzieję, że to nie ostatnie tak ważne i piękne wydarzenie. 
Tym bardziej, że suma zebrana podczas kiermaszu 
i koncertu okazała się olbrzymia – na rzecz Mai zdołaliśmy 
zebrać aż 5381,77 zł (należy dodać, że do tej kwoty 
dołożyło się też przedszkole w Wojsce, oddając część 
pieniędzy zebranych podczas przedszkolnego kiermaszu). 
Kwota ta robi piorunujące wrażenie i pokazuje jak 
wspaniali ludzie o wielkich i hojnych sercach mieszkają 
w tak małych miejscowościach jak Wojska czy Połomia, 
ale nie tylko, bo wielu spośród przybyłych okazało się 
mieszkańcami sąsiednich gmin bądź samych Tarnowskich 
Gór. Pokazują Państwo, że warto pomagać, bo pomoc, 
chociażby najmniejsza, uskrzydla i sprawia, że stajemy się 
lepsi. DZIĘKUJEMY! 

Hanna Blacha

KONKURS NAKRĘTKOWY 

W Szkole Podstawowej w Wojsce przez cały miesiąc trwał 
konkurs nakrętkowy. Każda klasa zbierała nakrętki, które 
również przeznaczone zostały na potrzeby Mai 
Rachwalskiej. Bardzo miło nam ogłosić, że w szkole 
zebrano 146 kg nakrętek, co przekłada się na 146 zł! 
Wśród klas I miejsce zdobyła klasa I, II miejsce zajęła 
klasa II – była to też klasa, która zebrała najwięcej kg 
nakrętek w całej placówce. Dla tych dwóch klas została 
przewidziana nagroda, którą jest wycieczka do studia 
nagrań art studio oho w Tarnowskich Górach, gdzie dzieci 
będą mogły nagrać swoją własną płytę z piosenkami 
i wierszykami. GRATULUJEMY! 

Hanna Blacha

 

www.wojskazsp.edupage.org 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

BORUSZOWICE I HANUSEK 
CHARYTATYWNIE 

W czwartą niedzielę Adwentu 18 grudnia, o godz. 17.15 
w kościele Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach 
odbył się VII Koncert Charytatywny.  

Koncerty adwentowe odbywają się cyklicznie od 2010 
roku. W każdym roku pod innym tytułem: 

• 2010 i 2011 – Panie daj nam chleb 
• 2012 – Dzielimy się wiarą jak chlebem, Dzielimy 

się chlebem jak wiarą 
• 2013 – Dla Ciebie Panie gramy i śpiewamy 
• 2014 – Halo, Panie Boże to ja 
• 2015 – Z Jezusem w łodzi 
• 2016 – Jednego serca, jednego ducha, przy 

jednym stole. 

Dzięki ogromnemu sercu i wsparciu naszych parafian 
w zeszłych latach udało się zaopatrzyć POW w krzesła do 
jadalni, biurka i łóżka, ręczniki, sprzęt sportowy, drobne 
AGD itd., zgodnie z potrzebami placówki. 

Atabe 

JASEŁKA Z TWOROGA  

Uczniowie klas trzecich pod kierunkiem Brygidy Samol, 
Doroty Taiber i Anny Kluzik przygotowali jasełka 
bożonarodzeniowe pt. „Oto dziś narodzi się miłość". 

Przedstawienie można było zobaczyć 2 stycznia. Wówczas 
uczniowie wystąpili przed rodzicami. Dzień później 
obejrzały je dzieci z Gminnego Przedszkola w Tworogu. 

Inicjatorem oraz głównym organizatorem koncertu są 
animatorzy wspólnoty Dzieci Maryi (wspólnota działa przy 
parafii Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach od ponad 
dwudziestu lat). Równocześnie jednak koncert łączy różne 
grupy parafialne i jest organizowany w ramach działalności 
charytatywnej parafii. Idea koncertu zrodziła się z chęci 
niesienia pomocy, tak też jego celem jest wsparcie 
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Szansa dla 
Dziecka” w Bytomiu Stolarzowicach. Niemniej istotny jest 
drugi cel, refleksyjne spotkanie w pięknych wokalno-
muzycznych i teatralnych aranżacjach. Jest to ważne 
wydarzenie w życiu naszej parafii oraz podopiecznych  
i wychowawców ze Stolarzowic. Przygotowania do 
koncertu trwają kilka miesięcy i łączą różne grupy 
mieszkańców Boruszowic i Hanuska oraz wszystkie 
wspólnoty parafialne. Przygotowanie muzyczne 
niejednokrotnie zapewniają zaangażowani profesjonaliści. 

Koncert poprzedza kiermasz adwentowy za „co łaska” (od 
wieczornej mszy św. w sobotę). Dobrowolne datki  
z kiermaszu w całości zasilają pulę koncertu. Na kiermasz 
Dzieci Maryi, ich rodzice i inni zaangażowani parafianie 
przygotowują różne ozdoby handmade (bombki 
choinkowe, szopki, stroiki, świeczniki, etc.). 

 

 

W tym roku bardzo pięknie (choć to nie profesjonaliści) 
adwentowo i refleksyjnie wystąpiły takie grupy zrzeszające 
dzieci, młodzież i dorosłych jak: Dzieci Maryi, orkiestra 
dęta OSP Boruszowice-Hanusek, uczniowie Gimnazjum 
w Brynku, wspólnota „Mój Kościół”, wspólnota młodzieży 
ŚDM „Agape”. Ponadto, co było miłą niespodzianką, 
w czasie koncertu jednostka OSP Boruszowice-Hanusek 
przekazała dary rzeczowe dla POW. Prezenty miały 
charakter „szlachetnej paczki”, tj. członkowie OSP zakupili 
rzeczy zgodnie z wcześniej przekazaną przez POW listą 
potrzeb. 

www.parafia-boruszowice.pl 

www.parafia-boruszowice.pl 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
FITNESSOWE NOWOŚCI W GOK 

TRAMPOLINY, CZYLI SPOSÓB NA ZBĘDNE 
KILOGRAMY 

Dorośli myślą, że im nie wypada, że to zabawa, że 
dziecinada… Bzdura! Trampolina jest dla wszystkich! 
Profesjonalne ćwiczenia (jumping fitness) na atestowanym 
sprzęcie to sposób na zdrowy wysiłek z gwarancją 
satysfakcji. Przetestujcie! Okazję daje wam Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu, który proponuje wam taką 
formę aktywności od stycznia tego roku.  

Jumping fitness to system treningowy, który ma na celu 
wzmocnienie i ukształtowanie sylwetki, poprawę gibkości  
i koordynacji oraz spalenie zbędnych kalorii. Podobno 
skakanie jest dziesięć razy skuteczniejsze niż bieganie,  
a w ciągu godziny treningu można spalić nawet 800 kcal! 
Jedna godzina na trampolinie to tyle co 1000 brzuszków!  

Do ćwiczeń wykorzystywana jest jednoosobowa trampolina 
o małych rozmiarach, na której wykonuje się serie różnych 
kombinacji skoków i ćwiczeń zaczerpniętych z aerobiku. 
Jest to wszechstronny trening całego organizmu, który nie 
tylko poprawi kondycję, przyspieszy przemianę materii  
i usprawni krążenie, ale też dostarczy wam mnóstwo 
frajdy! Z zajęć z pewnością wyjdziecie odprężeni  
i radośni… 

Zainteresowani? Zapiszcie się na zajęcia u instruktorki 
Patrycji Jaruszowiec (ilość trampolin ograniczona). 

tel. 726 690 977 

BODY WORKOUT, CZYLI WZMACNIANIE 

Nie lubisz skakania? W takim razie przyjdź na Body 
Workout, czyli uniwersalny trening dla każdego, zarówno 
dla kobiet jak i mężczyzn bez względu na wiek. 
Rozruszasz i rozciągniesz dosłownie całe ciało. W ciągu 
jednych zajęć wykonasz proste oraz nieco trudniejsze 
ćwiczenia wzmacniające, kształtujące i rzeźbiące 
wszystkie partie mięśni wykorzystując głównie ciężar własnego 
ciała, ale też sprzęt typu ciężarki czy stepy. 

Body Workout to druga nowość wprowadzona od stycznia 
2017 r. do grafiku zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu. W efekcie regularnego uczęszczania na tego 
typu trening ogólnorozwojowy poprawisz wydolność 
organizmu, wysmuklisz i uelastycznisz ciało oraz 
pozbędziesz się napięć. Naszym zdaniem warto! 

Instruktorka, Patrycja Jaruszowiec zachęca również 
zainteresowanych do zapisów na: 

• kurs tańca dla dorosłych  
• oraz na zajęcia na trampolinach dla dzieci 

w okresie ferii zimowych.  

W tej sprawie należy się bezpośrednio zgłosić do 
instruktorki (numer telefonu obok). 

Nie wykluczone są również zmian w grafiku, który jest stale 
dostosowywany do waszych potrzeb. Wszystkie wasze 
sugestie instruktorka stara się uwzględniać i realizować.  

Poniżej propozycja GOK na nowy rok.  
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

KARATE NA SKŁADOWEJ 

W bibliotece w Boruszowicach można nie tylko 
wypożyczyć książki. Oto nowa propozycja GOK-u  
i Gminnej Biblioteki Publicznej adresowana do aktywnej  
i lubiącej nowe wyzwania młodzieży z sołectwa 
Boruszowice-Hanusek. Nie będziecie żałować!  

Zajęcia odbywają się w czwartki o godz. 17.15. 
Uczestnictwo jest bezpłatne.  

– Poziom był bardzo wysoki, zacięta rywalizacja, emocje, 
emocje i raz jeszcze emocje! Jako sędzia niejednokrotnie 
widziałem łzy w oczach, zarówno po wygranej jak 
i przegranej walce – mówi Robert Warzecha. Po bardzo 
zaciętej walce z koleżanką klubową Emila Szyguła 
przegrała w Kumite z Moniką Wójcik. Monika zajęła 
III miejsce i brązowy medal w Kumite. Emilia zajęła 
II miejsce i srebrny medal w Kata. 

Z kolei 20 grudnia na terenie Hali Sportowej 
w Tarnowskich Górach odbył się egzamin na kolejne 
stopnie kyu. Wszyscy Senpai reprezentujący gminę 
Tworóg zdali egzamin. Gratulujemy! 

ZAJĘCIA REKREACYJNO-
RUCHOWE DLA DOROSŁYCH 

Dlaczego KARATE? Odpowiemy pytająco: a dlaczego nie? 
Argumentów przemawiających za tego typu aktywnością 
jest wiele. Jednym z nich jest ogólnorozwojowy charakter 
zajęć. Oto 10 powodów, dla których warto uprawiać karate: 

1. Karate jest dla każdego, bez względu na wiek.  
2. Karate usprawnia ciało.  
3. Karate rozwija mózg.  
4. Karate uczy spokoju i równowagi.  
5. Karate eliminuje napięcie, podnosi odporność na         

stres.  
6. Karate podnosi samoocenę.  
7. Karate uczy stawiania sobie celów i ich osiągania.  
8. Karate integruje dzieci, młodzież i dorosłych 

podczas wspólnych treningów.  
9. Karate uczy dyscypliny i szacunku.  
10. Karate uczy samoobrony.  

KARATE to przede wszystkim walka z samym sobą, to 
pokonywanie własnych słabości. Wszystko co robisz 
w karate, robisz dla siebie. 

OSU! 

6 grudnia Załoga KS Karate Tworóg w składzie: Senpai 
Emilia Szyguła (na zdj. poniżej), Senpai Monika Wójcik, 
Senpai Wiktor Mroziński, Senpai Oliwier Warzecha, Senpai 
Mikołaj Warzecha wzięła udział w Turnieju Mikołajkowym, 
który odbył się na terenie tarnogórskiej Hali Sportowej.  

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury we wtorki 
o godz. 18. Koszt – 20 zł miesięcznie.  

Dodatkowe informacje u instruktora  
pod nr tel. 693 645 690 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
„CHRISTMAS TIME. 
WEIHNACHTSZEIT. GODNY 
CZAS” 

Tak brzmiał tegoroczny tytuł Międzygminnego 
Świątecznego Konkursu Językowego organizowanego co 
roku w Szkole Podstawowej w Tworogu. Do świątecznych 
zmagań przystąpili 8 grudnia uczniowie kilku szkół: z ZSP 
w Boruszowicach, ZSP w Wojsce, ZS w Krupskim Młynie 
oraz z SP w Tworogu.  

Zadania były bardzo przyjemne. Dotyczyły uwielbianych 
świąt Bożego Narodzenia, świątecznych potraw, tradycji, 
dekoracji, kolęd. Ale czy były łatwe? Osądźcie sami. Na 
nas młodzież zrobiła wrażenie, bo posługiwanie się niemal 
jednocześnie trzema językami: niemieckim, angielskim  
i gwarą śląską nie jest „bułką z masłem”. Takie jednak było 
założenie konkursu. Miał służyć pobudzeniu i rozwijaniu 
umiejętności komunikowania się w językach obcych  
i gwarze. 

instrukcji w trzech językach, układali świąteczne domino na 
czas oraz opisywali Wigilię w trzech językach. I miejsce 
zajął ZSP w Boruszowicach, II – SP w Wojsce i SP 
w Tworogu oraz III – ZS w Krupskim Młynie. Konkurs 
zorganizowali: p. Lucyna Maroń, p. Marlena Ziaja, p. Anna 
Wasilewska, p. Marcelina Korzus oraz p. Józef Ziaja.   

W szkole odbywa się znacznie więcej wartych 
wspomnienia wydarzeń językowych. W ramach projektu 
wspieranego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców Województwa Śląskiego w Raciborzu i DFK 
w Tworogu o nazwie „Dezemberträume-Koch und 
Bastelworkshop” miały miejsce warsztaty adresowane do 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej, ich rodziców oraz 
członków DFK. Celem projektu było motywowanie uczniów 
do nauki języka niemieckiego poprzez wspólne śpiewanie 
kolęd oraz pieśni ludowych, robienie wieńców 
adwentowych, a także ozdób świątecznych, 
zainteresowanie uczniów kulturą państw niemieckiego 
obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w tym 
zakresie, poznanie tradycji bożonarodzeniowych krajów 
niemieckojęzycznych, integracja uczniów z członkami 
lokalnej Mniejszości Niemieckiej oraz podnoszenie 
poziomu wiedzy i umiejętności językowych dzieci.  

29 listopada odbyło się spotkanie, podczas którego 
kolędowano, śpiewano ludowe pieśni oraz wykonano 
wieńce adwentowe oraz ozdoby świąteczne z orzechów, 
szyszek, suszonych pomarańczy i kasztanów. Nastrojowi 
świątecznemu sprzyjało również wspólne dekorowanie 
upieczonych pierniczków. Oprócz uczestników projektu 
wzięli w nim udział goście: uczniowie klas I-III z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach z nauczycielem 
Iloną Pella-Bok oraz ze Szkoły Podstawowej w Wojsce 
z nauczycielem Grażyną Nierychło.  
 
Projekt przeprowadziła Anna Wasilewska − nauczyciel 
języka niemieckiego. 

BARANÓWKA PLANUJE 

Przypominamy wam o Ranczo „Baranówka” w Nowej Wsi 
Tworoskiej. Działająca przy Ośrodku Jeździeckim 
kawiarenka to prawdziwa kolebka muzycznych 
przyjemności. W najbliższym czasie planowane są kolejne 
koncerty: 
 

• 17 lutego Sebastian Riedel & Michał Kielak 
• 10 marca Donegal 
• 28 kwietnia Mietek Szcześniak 

Szczegóły na stronie: 

www.ranczobaranowka.pl 

Jak wypadło praktyczne wykorzystanie języków? 
Uczniowie działający w drużynach odpowiadali na pytania   
wymagające wykazania się znajomością słownictwa z 
tematyki świąt Bożego Narodzenia, śpiewali kolędy („Silent 
Night”, „Jingle Bells”, „Leise rieselt der Schnee”, „Kling 
Glöckchen“, „Posuchejcie pastyrze”, „Dzisioj w Betlyjce”, 
„Piykno Paniynka”), tworzyli bombki świątecznej według 



12 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

UWAGA UCZESTNICY  
FERII Z GOK! 

Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
organizuje zimowy wypoczynek dla dzieci w okresie ferii. 
Grupa zapisanych dzieci spotyka się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu w poniedziałek 16 stycznia 
o godz. 9. 

Każdego dnia wyjazd odbywa się o godz. 9 
Odbiór dzieci – godz. 14.  

Polski Związek Hodowców Gołębi 
Pocztowych Oddział Tworóg 

zaprasza na 

ZABAWĘ 
KARNAWAŁOWĄ 

28 stycznia 2017 r. 

godz. 20 

sala GOK w Tworogu 

 

Cena biletu od pary – 140 złotych 

przygrywać będzie zespół  

King Size 

 

Bilety do nabycia pod nr tel.:  
Waldemar Jaruszowiec tel. 695-596-366, 
Paweł Szumiał tel. 661-347-928 
  

„WIERSZ WOLNY” NA WOLNYCH 
LEKTURACH  

Fundacja Nowoczesna Polska od sierpnia 2016 realizuje 
projekt Wiersz Wolny na Wolnych Lekturach, w ramach 
którego digitalizowane są tomiki poetyckie polskich 
współczesnych poetek i poetów. Wybrano dwadzieścia 
książek poetyckich polskich autorek i autorów  
o znaczącym dorobku twórczym, które będą udostępnione 
na wolnej licencji. Wszystkie pozycje, które znajdą się  
w kolekcji zostały już wydane w tradycyjnej formie 
papierowej w drugiej połowie XX wieku lub na początku 
XXI, ale ze względu na swoje niewielkie nakłady dziś 
dostępne są często tylko w obiegu antykwarycznym. Dzięki 
realizacji projektu zyskają być może drugie życie i znajdą 
się w zasięgu ręki każdego użytkownika Internetu.  

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi bibliotekę 
internetową WolneLektury.pl od 2007 roku kierując się 
zasadą maksymalnego obniżania barier dostępu do dóbr 
kultury. Po 9 latach funkcjonowania biblioteki w jej 
zasobach znajduje się 4400 utworów. Czytelnik znajdzie  
w tym zbiorze przede wszystkim dzieła klasyczne, w tym 
wiele lektur szkolnych, w doskonałych opracowaniach. 
Poza tym Fundacja stara się pozyskiwać prawa do dzieł  
i ich tłumaczeń, po to by udostępniać je na wolnych 
licencjach, dając tym samy dostęp do nich wielu nowym 
odbiorcom.  

Więcej informacji na stronie www.wolnelektury.pl. 

SPORTOWY CZWARTEK W GOK 

12 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaprasza 
młodzież na sportowy czwartek. W godzinach od 15 do 17 
będzie na was czekać kreatywny instruktor, który 
zagwarantuje wam aktywne popołudnie. Zobaczcie jak do 
tej pory wyglądały sportowe spotkania na stronie GOK-u  

www.gok-tworog.pl 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
ŚWIĄTECZNE PREZENTY  
DLA MIESZKAŃCÓW  

W poprzednim numerze pisaliśmy o świątecznej 
niespodziance dla mieszkańców gminy. Już wiecie, że 
chodzi o choinkę, która 14 grudnia stanęła w centrum 
Tworoga. Nowoczesna dekoracja, która łącznie  
z ozdobą na szczycie mierzy aż 9 m, świetnie 
koresponduje z iluminacją budynku Urzędu Gminy  
i podkreśla bożonarodzeniowy nastrój.  

– Przy stawianiu choinki pomagali pracownicy Zakładu 
Usług Komunalnych, strażacy z OSP Boruszowice  
w postaci Pana Jerzego Dziura (nieoceniona drabina),  
z OSP Wojska w osobach : Andrzej Żyta, Marcin Żyta  
i Dawid Dziambor oraz pracownicy Urzędu Gminy Tworóg. 
Serdecznie dziękujemy Zakładowi Usług Komunalnych 
oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym w Boruszowicach  
i Wojsce – czytamy na stronie Urzędu Gminy. To nie 
wszystkie nowości. Zajrzyjcie na stronę Urzędu Gminy 
www.tworog.pl. Witryna przeszła prawdziwą 
metamorfozę. Jest już w wersji mobilnej, co oznacza,  
że dostosowuje się do różnych urządzeń tj. tabletów, czy 
smartfonów. Zaś jej szata graficzna została odświeżona. 
Uruchomiono również oficjalną stronę Gminy Tworóg  
w serwisie Facebook. Zapraszamy wszystkich do 
polubienia oraz obserwowania strony:  

www.facebook.com/gmina.tworog 
 

To dla nich 11 grudnia sołtys, rada sołecka i KGW 
przygotowali ucztę jakich mało. Były makówki, pierniki, 
i ryba na kolację. Zanim na dobre zaczęło się przyjęcie, 
sołtys Regina Mika, wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz Danuta 
Elwart z KGW złożyli przybyłym życzenia. Zaproszono 
także Barbarę Izworską, autorkę wielu tekstów i wierszy. 
Kilka z nich, dyktowanych chwilami zadumy, przeczytała, 
by wprowadzić wszystkich w nastrój świąt i nakłonić do 
refleksji. Pani Basi podziękowano brawami.  Następnie 
wszyscy dzielili się opłatkiem i w atmosferze dobrych 
życzeń miło spędzili niedzielne popołudnie.  

MAGICZNY DZIEŃ W DWORKU 
MYŚLIWSKIM W BRYNKU 

21 grudnia miało miejsce spotkanie opłatkowe seniorów 
mieszkających w Brynku. Było pięknie, magicznie, wesoło 
i cudnie. Gościli wśród nas – wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz 
radni gminy Tworóg, panowie Janusz Kaszuba i Waldemar 
Profus.  

W SERDECZNEJ ATMOSFERZE 

Zapachy swojskich, bożonarodzeniowych potraw, 
świątecznie nakryty stół, udekorowana choinka, no  
i najważniejszy element – zaproszeni gości, czyli najstarsi 
mieszkańcy sołectwa Nowa Wieś Tworoska.  

 

Wspólnie spędzony czas umilił zespół Diapson, a wiersze 
które mówiły w gwarze śląskiej uczennice Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, Antonina Osadnik i Łucja 
Żelosko dopełniły całości. Nie obyło się bez śpiewania 
kolęd przy akompaniamencie gitary, a uroczysta kolacja 
dla wszystkich, cieszyła się uznaniem. Już drugi rok 
z rzędu nasze spotkanie wsparło Nadleśnictwo Brynek, za 
co z całego serca dziękuję. 

Sołtys Brynka, Iwona Pryk



14 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

NOWY ROK POWITANY! 

Jak co roku, 31 grudnia przed Urzędem Gminy w Tworogu 
zabrzmiały donośne dźwięki orkiestry dętej, działającej 
przy OSP w Tworogu. Mamy wrażenie, że z każdym 
rokiem publiczność koncertu noworocznego jest 
liczniejsza, a członków orkiestry więcej.  

 ZIELONA PRACOWNIA 2016 DLA 
ZSP W WOJSCE 

Bardzo miła informacja dotarła kilka tygodni temu do 
Szkoły Podstawowej w Wojsce. Okazało się, że spośród 
100 szkół, które stanęły do konkursu na utworzenie 
szkolnej ekopracowni, Szkoła Podstawowa w Wojsce 
znalazła się w ścisłym finale i zdobyła nagrodę finansową.  

Oznacza to, że w placówce powstanie nowoczesna 
pracownia na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych czy 
chemiczno-fizycznych. Taka sala wyposażona zostanie 
w nowoczesny sprzęt specjalistyczny, multimedialny, 
biurowy, a także w pomoce dydaktyczne, które 
uatrakcyjnią zajęcia przyrodnicze w szkole. Konkurs 
zorganizowany został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a jury 
oceniając pracę brało pod uwagę: funkcjonalność 
pracowni, wykorzystanie przestrzeni oraz innowacyjność. 
Bardzo się cieszymy, że nasz projekt spodobał się komisji 
i oczywiście czekamy na jego realizację! 

Hanna Blacha

SZKOŁA Z KLASĄ…  

– Gimnazjum w Brynku to wyjątkowe miejsce (…) 
W naszym przekonaniu wszystkie podejmowane 
w szkole działania to efekt kształtowania postaw 
i wychowania ku wartościom – czytamy we wstępie do 
wydania specjalnego dwumiesięcznika „GI…MIŚ” 
redagowanego przez gimnazjalną społeczność.  Nowy 
rok dopiero się zaczął, ale już wiemy, że przyniesie 
sporo zmian. W tym roku rozpocznie się proces 
wygaszania gimnazjów. Innymi słowy dzieci zamiast 
do I klasy gimnazjum, pójdą do VII klasy szkoły 
podstawowej. Przypominamy więc, co się działo 
w gminnym gimnazjum od chwili jego otwarcia.  

1 września 2000 r. w kompleksie pałacowo-parkowym 
w Brynku otwarto Gimnazjum. Pierwszym dyrektorem 
szkoły została Grażyna Osowska. Pięć lat później 
placówce nadano certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości –
pierwszy dowód, że poziom kształcenia jest wysoki, 
a oferta zajęć bogata. Szkoła z każdym rokiem cieszyła się 
większym zaufaniem, renoma rosła, a pochlebnych opinii 
przybywało. W 2012 r. nasze gimnazjum jako jedyne 
w powiecie tarnogórskim znalazło się w gronie 
Ogólnopolskiej Sieci Szkół Odkrywców Talentów. Ale 
szkoła nie tylko wspiera zainteresowania i pasje uczniów. 
Pielęgnuje również śląskie tradycje, o czym świadczą m.in. 
Eliminacje rejonowe VI Przeglądu Dialektów Gwary 
Śląskiej „Godomy po naszymu” (2013 r.) Może się także 
pochwalić certyfikatem Szkoły Przyjaznej Każdemu 
uzyskanym w 2014 r. Ale to przecież nie wszystko! 
Pamiętamy doskonale inicjatywy artystyczne: Ogólnopolski 
Konkurs Literacki: To, co ważne. Mój głos w sprawie 
wartości pod patronatem ks. prof. J. Szymika i Honorowym 
patronatem śląskiego Kuratora Oświaty, czy Regionalny 
Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 

Jak zawsze koncert noworoczny odbył się w samo 
południe. Dokładnie 12 godzin później, mieszkańcy 
Tworoga przy ognisku i przekąskach wspólnie witali Nowy 
Rok pod Urzędem Gminy. Była to już 16 edycja sylwestra 
„Pod Chmurką”!  

Czekamy z niecierpliwością na kolejny rok, tymczasem  
w imieniu organizatorów koncertu dziękujemy całej 
orkiestrze, a w sposób szczególny wieloletniemu 
opiekunowi orkiestry i dyrygentowi – Janowi Mańce za 
znalezienie czasu i udział w wydarzeniu.   

Na sylwestra „Pod chmurką” zaprosili: Rada Rodziców, 
Wójt Gminy, Sołtys Tworoga, GOK oraz OSP Koty. Wójt 
gminy dziękuje wszystkim zaangażowanym w organizację 
wydarzenia, w szczególności: Beacie Czierpka-Brol, 
Kornelii Rabczyńskiej i Mai Kandzi.  
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NOWY ZARZĄD KOŁA 
WĘDKARSKIEGO 

11 grudnia minionego roku w GOK-u odbyło się  
zebranie  sprawozdawczo-wyborcze członków Koła 
PZW 116 Brynek. Oprócz licznej grupy wędkarzy 
w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: prezes 
ZUK w Tworogu – Adam Chmiel, Opiekun VIII Rejonu, 
prezes Koła 72 Zamet – Gerard Plewnia oraz wójt
Eugeniusz Gwóźdź. 

Jednym z głównym punktów zebrania był wybór nowego 
zarządu. Prezesem Koła został Marian Gąsior, który 
zastąpił Romualda Skrzypca. Wiceprezesem został 
Szczepan Żelosko, sekretarzem – Marcin Szwinge, 
skarbnikiem – Grzegorz Pietrasik, komendantem SSR –
Joachim Grzesiek, gospodarzem – Andrzej Kulawik, 
członkiem – Dominik Krywoszłyków. 

Spotkanie stało się także okazją do podziękowania 
za współpracę. Wędkarze postanowili odznaczyć wójta, 
Eugeniusz Gwoździa medalem ”Zasłużony dla Polskiego 
Związku Wędkarskiego". Wędkarze zwrócili uwagę na 
pomoc jakiej udzielił wójt podczas organizacji zawodów 
wędkarskich takich jak: „Zawody o puchar Wójta Gminy 
Tworóg”, „Zawody Dożynkowe”, czy też Zawody dla dzieci. 
– Usilnie zabiegał o odmulenie naszego zbiornika 815 
Brzeźnica między innymi w Urzędzie Marszałkowskim 
w Katowicach, jak i w Śląskim Zarządzie Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Katowicach – informują członkowie 
koła. Obecnie wędkarze korzystają z wyczyszczonego 
i wyremontowanego zbiornika na terenie „Brzeźnicy” oraz 
z odnowionej ichtiofauny. 

Koło pozostaje gospodarzem: Łowiska Specjalnego 815 
Brzeźnica oraz Łowiska PZW 811 Potempa.  

Więcej informacji o działalności Koła znajdziecie na stronie 
http://www.brynek.pzw.org.pl. 

 

 Z wielkim podziwem i uznaniem wiele razy przyglądaliśmy 
się dokonaniom Teatru Bez-Miary, który funkcjonuje  
w szkole od pierwszego roku jej istnienia. Autorskie 
przedstawienia były prezentowane nie tylko podczas 
wydarzeń szkolnych, ale również konkursów teatralnych. 
Działalność teatru została zarejestrowana jako innowacja 
pedagogiczna. W ramach innowacji i projektów 
gimnazjaliści wydają od 17 lat (!) szkolną gazetę GI…MIŚ. 
Jest też Dyskusyjny Klub Filmowy. Młodzi pasjonaci kina 
nie tylko oglądają filmy, dyskutują o nich i piszą recenzje, 
ale też realizują własne projekty filmowe!  

Wymieniać można naprawdę długo. Wniosek jest jeden. 
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie stworzyli prawdziwą 
wartość. Zbudowali miejsce, które wychowuje, pobudza 
rozwój, inspiruje (nie tylko uczniów), wskazuje drogę  
i możliwości. Czy robi to skutecznie? Jeżeli macie 
wątpliwości, zapytajcie absolwentów… 

Na podstawie dwumiesięcznika „GI…MIŚ” z 29 grudnia 2016 r.  

SYLWESTROWY NASTRÓJ W 
BIBLIOTECE NA SKŁADOWEJ 

 

30 grudnia w bibliotece w Boruszowicach odbył się mini-
sylwester dla najmłodszych czytelników. Zabawa 
rozpoczęła się wspólnym przygotowaniem kolorowych 
dekoracji z bibuły, kartonów, kolorowego papieru  
i balonów. W efekcie niemal każda książka stojąca na 
półce została udekorowana, co nadało bibliotece „Na 
Składowej” karnawałowego wyrazu. Jak na sylwestrową 
zabawę przystało, była muzyka i szampan dla dzieci.  

PODZIĘKOWANIA 
Sołtys Nowej Wsi Tworoskiej i Rada Sołecka  

dziękują sponsorom za sfinansowanie  

paczek mikołajkowych dla dzieci. 

 

OGŁOSZENIE 

Na stronie Urzędu Gminy w Tworogu: 

www.tworog.pl 

 zamieszczono harmonogram wywozu  
odpadów komunalnych – styczeń 2017. 
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Foto. Prawdziwa świąteczna magia? Chyba tak. 10 grudnia w sobotnie 
popołudnie, gdy każdy myślał o zbliżających się powoli świętach, 

sprzątaniu i pieczeniu pierników, Szkoła w Wojsce tętniła życiem... 
Kiermasz i koncert charytatywny na rzecz chorej mieszkanki gminy okazał 

się prawdziwym sukcesem, na który wspólnie pracowali nauczyciele, 
uczniowie, rodzice i wszyscy uczestnicy wydarzenia.  

Przeczytajcie o tym w dziale „Pod lupą”.  

R            E            K            L            A            M            A 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Konkurs Adwentowy w SP w Tworogu to tradycja, z której byłoby 
ciężko zrezygnować. Jak wyglądało tegoroczne językowo-
bożonarodzeniowe spotkanie? Więcej w dziale „kulturalnie” 

Foto. W czwartą niedzielę Adwentu w kościele parafialnym  
w Boruszowicach odbył się VII Koncert Charytatywny. Jak było? 

Przeczytajcie na str. 8 

www.wojskazsp.edupage.org 

   www.parafia-boruszowice.pl 

Foto. Barbara Izworska była gościem spotkania opłatkowego w Nowej 
Wsi Tworoskiej. Spotkanie minęło w serdecznej i refleksyjnej atmosferze. 

Więcej na ten temat w „Na bieżąco”.  


