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Nr 110 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. Powstańców Śl. 
Sklep Spożywczo-
Przemysłowy 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

BORUSZOWICE 
P.H.U „Ani-Mak” 
ul. A. Krajowej 13 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia 
M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

OOKKAAŻŻ  KKUULLTTUURRĘĘ  II  CCHHRROOŃŃ  NNAATTUURRĘĘ!!    
……  cczzyyllii  jjaakk  ooccaalliićć  ggmmiinnęę  pprrzzeedd  zzłłyymm  ssmmooggiieemm!!  
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W naszej gminie nie ma czasu na jesienne smutki. 
W tym numerze proponujemy wam konkurs GOK-u na 
najpiękniejszą ozdobę choinkową, jarmarki adwentowe 
w Tworogu i Kotach oraz ciekawe książki! Jednej z nich 
poświęciliśmy więcej uwagi – to książka mieszkanki Wojski 
– Bożeny Mazalik.  

Po debiutanckim reportażu, pisarka powraca z nową 
książką. Choć akcja toczy się na Czarnym Kontynencie, 
„Ciosy słonia” w niczym nie przypominają „Baby na safari”. 
Koniecznie dowiedzcie się więcej na ten temat na str. 7. 

Podatki na 2018 r. i budżet partycypacyjny powiatu to 
tematy, które opisujemy w dziale Sesja. Z kolei w „Pod 
lupą” znalazł się artykuł na temat starej piekarni na 
Zielonym, którą opisując, chcemy ocalić od zapomnienia.  

Zapraszamy do lektury! 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Anna Rogala-Goj, Agnieszka Tyrtania Ostałowska 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
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ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg,  
tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG

KURIER SESJA    

GŁOSUJEMY NA NASZE 
PROJEKTY. DO DZIEŁA! 

– Liczę na wasze głosy! Mamy szansę na remont drogi, 
która służy nie tylko mieszkańcom Świniowic, ale całej 
gminie – mówiła sołtys Świniowic, Patrycja Skowronek 
podczas październikowej sesji Rady Gminy. Mowa  
o drodze powiatowej, której stan pozostawia wiele do 
życzenia. W październiku można było składać 
propozycje w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
Powiatu Tarnogórskiego w 2018 roku. Kwota 
przeznaczona na przedsięwzięcia, których 
pomysłodawcami są mieszkańcy powiatu wynosi  
250 000 zł. Remont drogi przebiegającej przez 
Świniowice jest jednym ze złożonych wniosków. 

To nie jedyny wniosek dotyczący gminy Tworóg. Poza 
mieszkańcami sołectwa Świniowice, wniosek złożyła 
Akademia Sportu DESHI z Tworoga oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna z Połomi na realizację zadania „Bezpieczne drogi 
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i podróżujących 
Gmina Tworóg oraz miejscowości ościennych poprzez 
zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP  
w Połomi. O tym czy zostanie zrealizowany decyduje 
liczba oddanych głosów. – Warto sięgnąć po te środki i, co 
najważniejsze, jest to możliwe. Ale trzeba zagłosować. 
Gorąco do tego zachęcam i liczę na waszą mobilizację – 
apeluje wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 

 Wersję papierową dołączyliśmy do tego wydania 
gazety. Wystarczy ją wypełnić i złożyć 
u sołtysa lub w Urzędzie Gminy w pokoju 
nr 111 do 27 listopada!  
 

 Głosowanie elektroniczne odbywa się poprzez 
stronę internetową www.powiat.tarnogorski.pl
W głosowaniu internetowym oddanie głosu 
następuje poprzez wypełnienie interaktywnej karty 
do głosowania.  
 

Głosowanie odbywa się w terminie  
od 13 listopada 2017 r. do 30 listopada 2017 r. 

OPŁATA TARGOWA  
– KTO MUSI PŁACIĆ 

Przedsiębiorcy handlujący towarami na targowiskach 
lub bazarach muszą liczyć się z koniecznością 
wniesienia opłaty targowej. Wynika to z zapisów 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
23 października podczas wspólnego posiedzenia 
komisji radni dyskutowali m.in. na ten temat. 
W Tworogu część sprzedawców przeniosła handel na 
chodnik przy ul. Zamkowej. Nie chcą wnieść opłaty, 
ponieważ twierdzą, że wynajmując teren od właściciela 
nieruchomości nie  muszą tego robić.   

Przypominamy więc, że opłata targowa to fakultatywna 
danina publiczna pobierana od podmiotów dokonujących 
sprzedaży na targowiskach. Opłacie podlega sprzedaż na 
targowiskach i wszelkich innych miejscach, w których jest 
prowadzona z wyłączeniem sprzedaży w budynkach lub 
w ich częściach. Dla opłaty targowej nie ma znaczenia 
forma własności terenu, na którym prowadzona jest 
sprzedaż [Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych z późniejszymi zmianami 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 716)]. 

Radni zwrócili uwagę na jeszcze jedną kwestię. 
Ich zdaniem handel w tym miejscu nie powinien mieć 
miejsca ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. 
Radni zawnioskowali podczas komisji o doprowadzenie do 
zaprzestania handlu obwoźnego przy ul. Zamkowej 
w Tworogu poza miejscem do tego celu przeznaczonym.  

Na październikowej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w 
sprawie opłaty targowej, która dla Gminy Tworóg w 2018 r. 
będzie wynosić 2,40 zł od każdego rozpoczętego metra 
kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu, ale nie więcej niż 765,94 zł. Terminem płatności 
opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest 
sprzedaż. Zarządzono pobór opłaty drogą inkasa. Pobór 
powierzono w Brynku – Iwonie Pryk, w Boruszowicach-
Hanusku – Marianowi Łuczak, w Kotach – Adamowi 
Wandzik, w Nowej Wsi Tworoskiej – Reginie Mika, 
w Połomii – Stefanowi Paś, w Świniowicach – Patrycji 
Skowronek, w Tworogu – Krzysztofowi Pustułka, w Wojsce 
– Janowi Siwiec, w Mikołesce – Irenie Piecuch.   

Jak wesprzeć inicjatywę? Projekty do realizacji są 
wyłaniane w głosowaniu społecznym. Zagłosować można 
na dwa sposoby: wypełniając kartę do głosowania  
w wersji papierowej lub za pośrednictwem internetu.  

Foto. Droga powiatowa w Świniowicach nie wygląda dobrze. 
Mieszkańcy maja ogromną nadzieję, że uda się doprowadzić do 

remontu kolejnego odcinka. 
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TWG KURIER – SESJA 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

30 października podczas sesji Rady Gminy jednogłośnie 
podjęto uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości na rok 2018 (Uchwała  
nr XXXV/294/2017). 

Podatek od gruntów:  
 związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,91 zł od 1 m² powierzchni;  

 pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 4,51 zł od 
1 ha powierzchni; 

 pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej, statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,32 zł 
od 1 m² powierzchni.  

 Niezabudowanych, objętych obszarem 
rewitalizacji i położonych na terenach, dla 
których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym, obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  
w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł 
od 1 m² powierzchni. 

Podatek od budynków lub ich części: 
 mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² 

powierzchni użytkowej;  
 związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
20,44 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

 zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
10,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;  

 związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,49 zł od  
1 m² powierzchni użytkowej;  

 od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego – 5,50 zł 
od 1 m² powierzchni użytkowej.  

Podatek od budowli kanalizacyjnych oraz budowli 
służących do oczyszczania ścieków  
– 1 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.  
1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

 

 

OPŁATA OD POSIADANIA PSA 

Przypominamy o istniejącym w naszej gminie obowiązku 
opłacania podatku za psa. Opłata jest ustalana 
indywidualnie dla każdej gminy. W Tworogu w 2018 r. nie 
wzrośnie i będzie wynosić 20 zł od pierwszego oraz 10 zł 
od każdego kolejnego psa.  

Urzędnicy nie kryją, że wiele właścicieli czworonogów 
uchyla się od płacenia podatku. My jednak apelujemy do 
was o uiszczanie opłaty. Wpływy zasilają budżet i są 
pomocne przy realizacje celów związanych z opieką nad 
zwierzętami takimi jak wyłapywanie psów i oddawanie ich 
do schronisk.   

PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH 

Podczas październikowej sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od środków 
transportowych  oraz zwolnień od tego podatku na 2018 r.
(uchwała nr XXXV/295/2017).  

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy, Renata 
Krain. Przewodniczący Rady Gminy, Łukasz Ziob 
przedstawił pozytywną opinię radnych zebranych na 
wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 
23 października 2017r. 

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

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

 

ZBUDUJ Z NAMI IZBĘ PAMIĘCI 

Trwa remont pomieszczeń w najstarszym budynku  
w Tworogu – tzw. szpitolu. W przyszłości mają 
funkcjonować jako Izba Pamięci, która gromadzi  
i udostępnia eksponaty związane z historią gminy  
i kulturą regionalną.  

Apelujemy do mieszkańców o udostępnianie 
eksponatów z prywatnych zbiorów. W Izbie Pamięci 
będą służyć edukacji i ochronie kultury.  

Zainteresowanych prosimy o kontakt 
 z Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
STARA PIEKARNIA NA 
ZIELONYM 

Przy drodze krajowej DK 11 w stronę Lublińca, tuż 
obok rzeki Stoły jeszcze niedawno było widać 
pozostałości po niegdyś jednym z najciekawszych 
budynków osiemnastowiecznego Tworoga. Wciąż 
pamiętamy fragmenty murów pochłonięte przez bujną 
roślinność, otoczone aurą tajemniczości i niemal 
niedostępne dla przypadkowego przechodnia.  
O „Bani”, bo tak nazywano budynek, wiemy w gruncie 
rzeczy niewiele. Z przekazów ustnych i nielicznych 
zapisków można jednak naszkicować historię 
budynku.  

Budynek powstał w XVIII w. Miał pełnić funkcję łaźni. 
Fundator budowli – hrabia Philipp de Colonna – 
zachwycony rzymskim Panteonem postanowił nadać łaźni 
kształt rotundy. Łaźnię zbudowano tuż obok rzeki Stoła, co 
gwarantowało dostęp do wody. Naturalny nurt zapewniał 
dopływ wody do łaźni i jej odpływ. W jaki sposób 
podgrzewano wodę? Czy w ogóle to robiono? Nie wiemy. 
Być może wykorzystywano do tego gorące kamienie, ale to 
tylko domysły. Bania była oddalona od zamku o ok. 1 km, 
co zniechęcało właścicieli do regularnego korzystania  
z kąpielowych uroków. Ostatecznie hrabia zdecydował się 
na przekształcenie łaźni w piekarnię. Na decyzję wpłynął 
fakt, że kilkanaście metrów dalej znajdował się młyn. Nad 
piekarnią umieszczono napis: ConstrVXIt fVmos InDVstrIa 
nIXa CoLVMna, co znaczy „Piekarnię zbudował 
przemyślną troskliwością Colonna”. Suma dodanych 
rzymskich cyfr daje rok budowy – 1794 r. (źródło: „Dwa 
Rogi” Fryderyka Zgodzaja).  

Okolica ruin była niegdyś nazywana „Zielonym”. Nazwy 
użyto po raz pierwszy w połowie XVIII w. Właścicielem 
młyna był wówczas Adalbertus Zielony. Stąd oczywisty 
wniosek – przysiółek nazywano „Zielonym” od nazwiska 
młynarza. – Zielone, z młynem, przy którym wyżej 
wymieniony tartak w 1793 r. został wybudowany. Jest tutaj 
też piekarnia już wymieniona i jeden dom, w którym 
mieszka obecnie murarz – zanotował w 1795 r. ksiądz 
Hoscheck.      

 

W latach 50. XX w. w starej piekarni i młynie były 
mieszkania. „Bania” jako mieszkanie intrygowała 
nietypowym rozmieszczeniem pokoi. – Jako ministrant 
chodziłem tam podczas kolędy. Z wielkim 
zainteresowaniem przyglądałem się ścianom. Pokoje 
budynku przypominały mi kawałki tortu... – wspomina 
Fryderyk Zgodzaj, pasjonat lokalnej historii. Jeszcze 
w latach 70. budynek był zamieszkały. Z czasem 
opuszczone obiekty zaczęły popadać w ruinę.  

Rysunek i archiwalne zdjęcia budynku pochodzą  
z prywatnego zbioru Fryderyka Zgodzaja.  

 

Foto.  Jest i legenda o starej piekarni ze zjawą piekarza w roli głównej. 
Zjawa zaczęła się ponoć pojawiać w latach nędzy. Miała przynosić 

biedakom chleb i prosić o modlitwę, gdy znikała, pozostawał zapach 
świeżego pieczywa. Zdjęcia pochodzą z lat 80. XX w.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

WARTO ZARWAĆ NOC! 

Po debiutanckim reportażu Bożena Mazalik powraca  
z nową książką. Choć akcja toczy się na Czarnym 
Kontynencie, „Ciosy słonia” w niczym nie 
przypominają „Baby na safari”. Druga książka 
mieszkanki Wojski to stuprocentowa beletrystyka 
pełna przygód i niebezpieczeństw. Jest tu intryga, 
kontrowersyjny temat, są emocje i wyzwania. 
Podsumowując: porywający thriller przygodowy, przy 
którym nie będziecie się nudzić. Obiecujemy! 

„Baba na safari” ukazała się w 2012 r. W tym czasie 
Bożena Mazalik pracowała już nad kolejną książką. 
Zaczęło się niewinnie, zwyczajnie – od ćwiczenia na kursie 
pisarskim. – Zadanie polegało na napisaniu sceny. Sceny 
ostrej, chwytliwej, wciągającej od pierwszych słów. I taką 
napisałam – zdradza pisarka. Scena zadziałała jak punkt 
zapalny procesu twórczego. Maszyna ruszyła, wyobraźnia 
podpowiadała ciąg dalszy, rodziły się kolejne sceny,  
a te prowokowały pytania. Powoli wszystko zaczęło się 
układać w fabułę. Scena-matka ostatecznie nie 
rozpoczyna książki, ale jak dotrzecie do fragmentu 
mówiącego o ręce wystającej z bagna, nad którą latają 
muchy – będziecie wiedzieć, że oto jesteście u źródła.   

 

Przed Martą Canavan otwiera się wspaniała ścieżka kariery. Zostaje 
współwłaścicielką agencji detektywistycznej. Jest pełna energii i zapału, 
ale kiedy na spotkaniu z informatorem jej wspólniczka zostaje ranna, 
Marta nie jest w stanie wykonać żadnego ruchu i oskarża siebie, że nie 
potrafiła pomóc. W tym momencie z afrykańskiego buszu dzwoni jej 
ojciec i informuje ją, że został postrzelony przez kłusowników, ona zaś 
powinna odnaleźć i ostrzec swoją matkę Oliwię, która jest gdzieś 
w Afryce. 

Stawka jest wysoka. Węże, lwy, lamparty i surowa przyroda to nic 
w porównaniu z gwałtem i śmiercią związanymi z rządową aferą. Marcie 
nie pozostaje nic innego, jak poszukać pomocy u przyjaciół, którzy wraz z 
nią ruszają na Czarny Kontynent… 

 

Być może w „Ciosach słonia” wydawca zauważył to 
niedefiniowalne „coś”. Bo Bożena Mazalik ma pewną 
cechę, która determinuje każdą jej książkę. Bez względu 
na to, czy pisze reportaż, czy powieść – pisze szczerze. –
„Ciosy słonia” to przygoda, która za mną chodziła. Taka, 
którą sama bym chętnie przeżyła. I to jest to! Mój właściwy 
debiut fabularny – mówi. Czy thriller przygodowy to jej 
gatunek? Sprawa nie jest przesądzona. – Ja wciąż siebie 
nie znam. Uczę się, próbuję różnych gatunków. Poszukuję 
obszaru, w którym będę się czuć najlepiej.  

Zanim pani Bożena znów nas zaskoczy, zachęcamy do 
przeczytania „Ciosów słonia”. Jednym z recenzentów 
książki była pisarka Katarzyna Bonda.  – Dajcie się uwieść 
tej hipnotyzującej opowieści. Egzotyka, emocje oraz 
smakowita intryga. Nikt tak nie pisze o Afryce jak Bożena 
Mazalik! Warto zarwać noc! – zachęca autorka 
„Pochłaniacza”. Premiera książki miała miejsce 
30 października tego roku. Możecie ją kupić m.in. w sieci 
sklepów Empik.   

 

Foto. Czym jeszcze zaskoczy nas pisarka z Wojski? W szufladach 
Bożeny Mazalik na swoje „pięć minut” czeka wiele zapisanych kartek. 

Wśród nich komedia kryminalna…  

Książka powstawała kilka lat. Dlaczego aż tyle? – Długo 
tkwię w treści. To co napiszę musi swoje odstać, 
przeleżeć, dojrzeć. I chyba nie do końca w siebie wierzę. 
Zawsze towarzyszą mi wątpliwości – przyznaje Bożena 
Mazalik. Nadszedł jednak moment, kiedy książka musiała 
„wyjść” z szuflady i pokazać się światu. Trafiła na biurko 
redaktorów Wydawnictwa Zysk i Spółka. Błyskawicznie, bo 
zaledwie po czterech miesiącach, pisarka otrzymała 
decyzję o publikacji. 
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KURIER HOBBYSTA 
PRZEMIANA METALU  
– JAKOŚĆ OJCA 

To nasze kolejne spotkanie. Tym razem chcę przedstawić 
w aspekcie medycyny wschodu jesień, która jest punktem 
zwrotnym w naturze. Pokazuje, że wszystko dobiega 
końca, aby za chwilę rozpoczął się kolejny cykl  
w przyrodzie. Jesień jest zgodą na odejście. Wszystko 
wtedy zwalnia. Po czasie wzrostu, dojrzewania i zbiorów  
z drzew opadają liście i umierają. Jest to jednak śmierć 
pozorna. Obraz jesieni uczy nas, że śmierć i umieranie 
mają wartość tylko wtedy, gdy esencja wydobyta ze 
szczątków roślin trafi z powrotem do gleby. Tylko wówczas 
wiosną na nowo wszystko się narodziło. Natura w tym 
momencie oddaje wszystko to, co najcenniejsze swojej 
matce ziemi. To, co z ziemi powstało teraz do niej wraca. 
Jesienią my również powinniśmy zwolnić, lepiej się 
wysypiać i jeść więcej ciepłych posiłków. Liczy się 
JAKOŚĆ. Przemiana Metalu, która jest przypisana tej 
porze roku wykonuje charakterystyczny ruch w dół – taki 
jaki wykonują opadające z drzew liście. Jest on przeciwny 
do ruchu dominującego w Przemianie Drzewa, który daje 
poczucie kierunku i celu. 

Przemiana Metalu i Przemiana Ziemi mają wspólny 
mianownik, który mówi o odżywianiu. W poprzednim 
artykule pisałam o tym, że Ziemia nas karmi, bo daje 
plony, stabilność i bezpieczeństwo. Przemiana Metalu daje 
życie w formie oddechu. To ta energia, która płynie z nieba 
pod postacią powietrza, ale również jako „tchnienie  
z niebios”. Pierwszym kontaktem ze środowiskiem 
zewnętrznym każdego z nas był oddech. To połączenie  
z energią NIEBA, którą wprowadzamy do środka ciała.  
Z kolei Niebo daje nam ZASADY, JAKOŚĆ I GRANICE. 
Patrząc bardziej przyziemnie – rudy metali jako zasoby 
naszej ziemi ofiarują nam cenne materiały wykorzystywane 
w różnych technologiach, leżąc głęboko pod ziemią 
świadczą o jej jakości. Metal to również ruda miedzi żelaza 
i złoto. Metal z racji swojej struktury daje nam GRANICE, 
czyli ustala ZASADY. Aby zbudować silny kręgosłup 
moralny (gwarantujący jakość i zasady naszych czynów), 
niezbędny jest silny ELEMENT METALU. 

W tradycyjnym modelu rodziny to ojciec wyznacza granice, 
uczy szacunku, jest autorytetem dla dzieci. Jeśli ojciec ma 
silny ELEMENT METALU, to dzieci widzą granice, cel. 
Rozróżniają dobro i zło. Metal to MADROŚĆ, a za nią idzie 
szacunek. W każdej kulturze jest mowa o szacunku dla 
ojca swego. Nie ma piękniejszego prezentu dla dzieci jak 
MĄDROŚĆ OJCA I MIŁOŚĆ MATKI – to prezent wysokiej 
jakości. Chińczycy rozwinęli ideę połączenia Nieba  
z Ziemią, w której Ziemia to MATKA, a Niebo to OJCIEC. 
Matka daje BEZPIECZEŃSTWO, a ojciec JAKOŚĆ. Tak 
jak w Elemencie Ziemi „urzędnikami” był Żołądek  
i Śledziona, tak w Elemencie Metalu urzędnikami są Płuco 
i Jelito Grube. Jak pisałam wcześniej, Płuco jest 
pierwszym naszym kontaktem ze światem zewnętrznym. 
To ten upragniony pierwszy krzyk, na który czeka każda 
mama. 

Wdech w samej istocie wykonuje ruch w dół, a wydech 
oczyszcza nasz organizm, czyli sprawia warunki dobrej 
jakości. Pobieramy czystej jakości tlen i wydychamy 
dwutlenek węgla. Jeśli ten ruch jest zaburzony zaczynamy 
chorować (astma, zapalenie oskrzeli). W medycynie 
wschodu Płuca to również nasza skóra, co nie powinno 
dziwić. Skóra musi przecież „oddychać”, bierze czynny 
udział w wymianie gazowej, dlatego nazywana jest trzecim  
płucem. Skóra, z racji ciągłego narażenia na uszkodzenia, 
pełni również rolę zewnętrznej linii obronnej. Wszystkie 
toksyny które mamy w organizmie wychodzą przez skórę 
z naszym potem. W ten sposób nasze ciało radzi sobie 
z oczyszczanie organizmu. Dlatego nie powinno zaskoczyć 
stwierdzenie, że słabe Płuca są przyczyną zapaleń skóry 
(trądziki, wrzody, różnego rodzaj zmiany ropne, egzemy).
Musimy jednak pamiętać, że to, co „wtłaczamy” do skóry 
w formie kremu, czy balsamu dociera głębiej. Drugim 
narządem jest jelito. Jeśli mamy chore Jelito Grube to 
zaczynamy gromadzić „śmieci w organizmie”. Zaczynając
od tak prozaicznych spraw jak zatwardzenia, a kończąc na 
zapaleniach wrzodziejących jelit. Ten problem tak samo 
dotyka umysłu i ciała. We współczesnym świecie otaczają 
nas najrozmaitsze plugastwa i wulgaryzmy, a my nie 
możemy się ustrzec przed przyjmowaniem niektórych 
z nich razem z tym, czego naprawdę potrzebujemy. 
Złośliwe komentarze, wulgarny język, ordynarne żarty pod 
adresem przyjaciół i znajomych wskazują na piętrzące się 
wewnątrz śmieci. W ten sposób magazynujemy rzeczy,
które nam są niepotrzebne i zaśmiecamy cały nasz 
organizm. Ludzie ze słabym jelitem grubym bardzo często 
mają zgromadzonych wiele niepotrzebnych rzeczy 
w domu. Ich piwnice są zawalone starymi przedmiotami,
a oni sami nie maja dobrej przestrzeni do życia. Mądrość 
Chińczyków mówi, że jeżeli coś leży w domu rok i nie jest 
używane, to znaczy, że nie jest potrzebne. Tą zasadą 
kieruje się jelito grube. Ono stawia na JAKOŚĆ, a nie na 
ilość, stwarzając INTELIGENTNĄ PRZESTRZEŃ do życia. 
Ta przestrzeń jest bardzo potrzebna, bo pozwala 
zachować porządek, a tym samym dać szansę temu, 
co nadejdzie.  

Naturalną ścieżką życia jest godzenie się na odejście. 
W naszym życiu też musi przyjść jesień. Każda nasza 
idea, emocja, każdy nasz pokarm, a nawet etap w rozwoju 
ma swój czas, po którym już nic nie może nam dać. Gdy 
się wyczerpią musimy pozwolić im odejść, a sami żyć 
dalej. Jeżeli to zrozumiemy, będziemy mieć silny 
ELEMENT METALU.  

Emocją związaną z tą Przemianą jest SMUTEK. Każdy 
z nas ma prawo do żalu, smutku i tęsknoty szczególnie 
gdy stracimy kogoś bliskiego. Może to trwać intensywnie 
całe tygodnie, miesiące, ale z upływem czasu ból utraty 
gaśnie i można zacząć odbudowywać swoje życie.
To świadczy o równowadze. Jednak, gdy nie potrafimy 
zaakceptować straty lub utraty kogoś bliskiego, każdy krok 
w naszym życiu będzie ciosem. Tacy ludzie są „więźniami” 
przeszłości, patrzą wstecz pełni żalu. Chcą, żeby 
wszystko, co było wróciło. Nie odpuszczają, nie dają 
szansy na nowe.  
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Czas jesieni napawa nas zawsze smutkiem, melancholią  
i tęsknotą. Jednak ten żal po upalnym lecie nie może trwać 
w nas za długo, ponieważ wszystko ma swoje miejsce,  
a my musimy wyrazić zgodę na odejście... Może dzięki 
mojemu artykułowi ktoś z Państwa spojrzy na tę porę roku 
bardziej łagodnie. To pozorne zwolnienie i zamieranie daje 
miejsce nowemu… Listopad to miesiąc, który szczególnie 
pokazuje nam, że życie przemija. Kogoś już z nami nie ma, 
ale gdzieś z daleka słychać śmiech dziecka. To RADOŚĆ 
WIOSNY, ale i zgoda na ODEJŚCIE JESIENIĄ, ponieważ 
jesteśmy tu tylko na chwilę... 

Agnieszka Tyrtania Ostałowska  

Agnieszka Tyrtania Ostałowska z wykształcenia jest 
lekarzem weterynarii. Prowadzi w Tworogu Gabinet 
Weterynaryjny. Wkrótce ukończy dwuletni kurs 
akupunktury. 

TWORÓG TAM BYŁ! 

Z początkiem września Skarżyski Klub Sportów Walki 
"Kyokushin – Karate", organizator III 
Międzynarodowego Turnieju Karate Kyokushin 
Skarżysko-Kamienna CUP 2017", zaprosił zawodników 
z Akademii Sportu DESHI do udziału w turnieju.  

W odpowiedzi, powołano reprezentację w składzie: 
Senpai Mikołaj Warzecha (6-1 kyu) kategoria Light Kontakt 
– 30 kg (2006 - 2007) 
Senpai Emil Sionkowski (8-1 kyu) kategoria Light Kontakt 
+35 kg (2006-2007) 
Senpai Robert Włodarczyk (10-1 kyu) kategoria Light 
Kontakt – 45 kg (2004 - 2005) 

 

 

– Gratuluję Wam, przede wszystkim pokonania własnych 
słabości!  Ponad 300 zawodników, pełna widownia i wasz 
pierwszy udział w Międzynarodowym Turnieju. To Wam 
grano Polski Hymn. Dziękuję za godne reprezentowanie, 
nie tylko Akademii, ale także gminy. Dzięki Wam pozostali 
uczestnicy dowiedzieli się, że na mapie jest Tworóg! –
mówi Robert Warzecha dumny ze swoich wychowanków.  

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW 
Z TWOROGA  

DRUŻYNOWE BIEGI PRZEŁAJOWE 

4 października odbyły się Drużynowe Biegi Przełajowe 
Gminy Tworóg w Boruszowicach. Uczniowie 
SP w Tworogu znaleźli się na podium. Dziewczęta zdobyły 
w nich I miejsce, chłopcy II. 10 października także 
w Boruszowicach, odbyły się zawody powiatowe, w których 
dziewczęta zajęły miejsce III. Serdecznie gratulujemy! 
 
I MIEJSCA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW  
W GMINNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ W WOJSCE 

18 października drużyna dziewcząt SP w Tworogu zdobyła 
I miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Nożnej, pokonując 
zespoły Szkół Podstawowych z Boruszowic i Wojski. 
I miejsce zdobyli także chłopcy, po zwycięstwach nad 
drużynami Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Wojsce i Szkoły Podstawowej w Wojsce i tym samym 
awansowali do finału powiatu tarnogórskiego. 
 

Turniej odbył się 7 października. Jak zaznacza opiekun 
drużyny, Senpai Robert Warzecha, udział w wydarzeniu 
był dla dzieci ważną i cenną lekcją. Choć byli najmniej 
liczną drużyną (pozostałe liczyły od 10 do 18 zawodników), 
godnie reprezentowali naszą gminę. 
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JEŚLI NA MARCINA SUCHO,  
TO BOŻE NARODZENIE  
Z PLUCHĄ  

Łacińskie imię Marcin pochodzi od rzymskiego bóstwa 
Marsa. Kościół katolicki zna 18 świętych  
i 9 błogosławionych noszących to imię. Jednak  
11 listopada obowiązkowo wspominamy św. Marcina – 
biskupa.  

Nasz Święty urodził się pomiędzy rokiem 316 a 317  
w Pannanii na Węgrzech. Jego ojciec był rzymskim 
legionistą, to on nadał synowi imię boga wojny. Marcin 
poszedł w ślady ojca. W wieku 15 lat był już legionistą.  
W 338 r. jego garnizon został  przerzucony do Galii. 
Nieopodal miasta Amiens doszło do zdarzenia znanego  
z żywotu Świętego. Zimą spotkał na wpół nagiego żebraka, 
któremu oddał połowę swego płaszcza. W nocy przyśnił 
mu się Chrystus odziany w jego płaszcz. To był 
przełomowy moment w jego życiu. Marcin zdecydował się 
przyjąć Chrzest święty w wieku 23 lat. Zrobił to  
w Wielkanoc, zgodnie z ówczesnym zwyczajem. W Polsce 
św. Marcin należał do najpopularniejszych świętych. 
Święto ku jego czci obowiązywało przez kilka wieków. Dziś 
mamy ok. 190 kościołów pod jego wezwaniem.  
W średniowieczu było ich zdecydowanie więcej. Julian 
Krzyżanowski spisał aż 44 przysłowia ludowe związane  
z obchodami marcinek, większość z nich dotyczy 
prognozowania pogody (np. Jeśli na Marcina sucho, to 
Boże Narodzenie z pluchą; gdy marcinowa gęś po wodzie, 
Boże Narodzenie po lodzie)٭. W naszej gminie obchody 
marcinek są kultywowane w Wojsce i Tworogu.  

 Ks. W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa: Wydawnictwo ٭
Salezjanskie1999, s. 706-709. 

Tworóg 

„Bądź dobry jak św. Marcin” – to hasło tegorocznych 
Marcinek w Tworogu. Uroczystość miała miejsce  
10 listopada. Rozpoczęto ją mszą św. w miejscowym 
kościele. Uczniowie SP w Tworogu przygotowali 
inscenizację inspirowaną żywotem Świętego. Następnie 
korowód przeszedł ulicami Tworoga do Gminnego 
Ośrodka Kultury, gdzie rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
„Sceny z życia św. Marcina”. Imprezie towarzyszyły 
animacje dla dzieci, poczęstunek, kiermasz rękodzieła  
i oczywiście szczytny cel. W tym roku dochód ze 
sprzedaży ciast i napojów oraz licytacji obrazów 
przeznaczony zostanie na leczenie i wieloprofilową 
rehabilitację mieszkanki Kotów – Karoliny Kimla. 

Wyniki konkursu plastycznego: 
 Kategoria: Klasy I-III:  I miejsce  Julia Mika, II –  

Marcel Szmude, III – Jagoda Krywoszłyków,           
Maria Drabek i Jan Gliwa  

 Kategoria: Klasy IV-VI: I miejsce Dawid Szewczyk, 
II – Kinga Kowoll, III –  Zuzanna Kandzia, Julia 
Świerzy i  Oliwer Matysek  

 Kategoria: Klasy VII i gimnazjalne: I miejsce Julia 
Imach, II – Klaudiusz Burnat, III – Agata Wolnik i           
Anna Kamińska  

Organizatorzy – Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Tworogu z Oddziałami Gimnazjalnymi w Brynku oraz 
Gminnego Przedszkola w Tworogu – składają serdeczne 
podziękowania za pomoc przy organizacji obchodów dnia 
św. Marcina: dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom 
i rodzicom; Wójtowi Gminy, sołtysom Tworoga, Nowej Wsi 
Tworoskiej, Brynka i Kotów, jednostkom 
OSP z Tworoga i Kotów, Policji, Gminnemu Ośrodkowi 
Kultury, Proboszczowi za odprawienie mszy św., a także 
firmom: GS Tworóg, Mechanika pojazdowa Patryk Pryk, 
Andrzej Nowara, Janusz Sosinka.    

Wojska 

W tym sołectwie Marcinki organizowane są od 2005 r. 
Przez ten czas mieszkańcy zdążyli bardzo dobrze poznać 
historię św. Marcina. Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz 
rada sołecka postanowili więc rzucić dzieciom nowe 
wyzwanie! Tym razem konkurs dotyczył żywotu św. 
Mikołaja. – Chcieliśmy w ten sposób nieco odczarować 
wizerunek św. Mikołaja. Skłonić dzieci i ich rodziny do 
poznania prawdy o świętym, który nie ma nic wspólnego 
z elfami, czapką z bąblem i wchodzeniem przez komin –
mówi koordynatorka konkursu Grażyna Skowron. – Jak co 
roku rodzice mieli ciche przyzwolenie do pomagania 
dzieciom, bo czas spędzony w rodzinnym gronie to 
prawdziwa i największa wygrana tego konkursu – dodaje.  
Scenariusz marcinek nie zmienił się. 11 listopada 
punktualnie o godz. 15 w miejscowym kościele wystąpiły 
dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. Następnie 
przed kościołem miała miejsce inscenizacja 
przedstawiająca moment oddania płaszcza żebrakowi, po 
którym św. Marcin na koniu prowadzi wszystkich 
zgromadzonych do sali „Pod Różą”, gdzie dzieci otrzymują 
świętomarcińskie rogale. Jak co roku przygotowano dla 
najmłodszych porcję atrakcji z zespołem „Przerwa na 
kawę”, a na zakończenie spotkania rozstrzygnięto konkurs 
plastyczny.   

Jury jak co roku długo debatowało. Wszystkie prace były 
wyjątkowe! Poniżej wyniki konkursu plastycznego: 

 Przedszkole: I miejsce Karolina Świętek, II Zosia 
i Karol Schneider, III – Wiktor Jonecko i Magda
Kaszuba. 

 Kl. I-III: I miejsce Hanna Busek, II – Mieszko 
Gabryś, III – Agnieszka Szkolik. 

 Kl. IV-VI: I miejsce Magda Szkolik, II – Dominik 
Winkler i Natalia Zdrzałek, III – Michał 
Niesiołowski, Oliwia Grzybek i Emilia Pogrzeba.  

Gratulujemy! 

ZDJĘCIA Z OBCHODÓW DNIA ŚW. MARCINA NA 
STRONIE WWW.TWG-KURIER.PL 
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PACZKA LITERACKA I 
PROMOCJA CZYTELNICTWA 

„Paczka literacka” to akcja skierowana do bibliotek  
współorganizowana przez Wydawnictwo Agora oraz 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jej 
celem jest popularyzacja czytelnictwa. Miło nam 
poinformować, że paczka zawierająca 21 książek oraz dwa 
audiobooki już trafiła do Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Tworogu. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin i życzymy 
miłej lektury! Listę nowych tytułów znajdziecie na stronie 
Gminnego Ośrodka Kultury www.gok-tworog.pl   

Informujemy także, że Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tworogu po raz kolejny została beneficjentem 
„Programu Rozwoju Czytelnictwa” prowadzonego przez 
Bibliotekę Narodową. Biblioteka w Tworogu otrzymała  
6 250 zł za zakup nowości wydawniczych.  

 

Coś chyba poszło nie tak! Dziewczynka nie wie co mówić, 
nie słychać żadnego słowa. Dzieci wyglądają na 
zagubione, rozglądają się. Jakiś chłopiec mówi głośno: co 
tu się dzieje? Nikt nic nie umie! Pani Dyrektor spogląda 
pytająca na wychowawczynie, one rozkładają ręce. 
W końcu stwierdzają: Dosyć tego! Musimy porozmawiać 
z pierwszakami! Dzieci znikają za kurtyną. Co się dzieje?  

Po chwili wszystko staje się jasne. To był żart! Zza kurtyny 
w rytmach muzyki wyskakują dzieci i zaczynają tańczyć. 
Czują się na scenie bardzo swobodnie. Wcześniejsze 
skrępowanie, udawane jak już wiemy, ustąpiło w stu 
procentach. Dzieci recytują swoje kwestie głośno 
i wyraźnie. Wszyscy świetnie się bawią. Po takim występie 
nikt nie ma wątpliwości. Dzieci wiele się nauczyły, a ich 
talenty aktorskie mogą niejednego zawstydzić. Zasłużyły 
na przyjęcie do grona uczniów!  

Zdjęcia z uroczystości możecie zobaczyć na naszej stronie 
www.twg-kurier.pl 

KSIĄŻKOWO-FOTOGRAFICZNY 
KONKURS 

Biblioteka „Na Składowej” (filia w Boruszowicach) 
rozstrzygnęła już drugi konkurs promujący czytelnictwo 
wśród dzieci i młodzieży. Oto zwycięzcy konkursu „Moje 
zdjęcie z książką”: 

 Miejsce I Amelia Polak 
 Miejsce II Marek Duda 
 Miejsce III Alicja Warzecha 

Zwycięzcom Gratulujemy! 

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
W TWOROGU 

Nie tracą zapału, pasji kształcenia i wytrwale wykonują 
swoją pracę. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu z okazji swojego święta usłyszeli wiele 
dobrych słów, podziękowań i życzeń. 13 października 
w szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. 
Połączono go z uroczystością pasowania na ucznia. 
Nim jednak przyjęto dzieci do grona pełnoprawnych 
uczniów, musiały udowodnić, że ciężko pracowały  
i wiele się już nauczyły.  

Uczniowie wyszli na scenę, jak tradycja każe,  
w eleganckich bluzkach oraz w granatowych spódnicach  
i spodniach. Przed szereg wystąpiła dziewczynka. 
Rozpoczął się występ, ale… 

Foto. Jedna z najważniejszych chwil w życiu pierwszoklasisty – 
pasowanie na ucznia. Od tego momentu nie ma taryfy ulgowej,  

są za to obowiązki i wymagania. Ale pierwszaki z Tworoga  
wyraźnie się z tego cieszą, bo lubią wyzwania! 
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Z WIZYTĄ U KSIĘDZA 
PROFESORA 

Wieczorem 24 października grupa 20 uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu 
wraz z opiekunami Panią Hanną Pawełczyk i Panią 
Anną Rogalą-Goj udała się na Uniwersytet Śląski  
w Katowicach. 

W auli Wydziału Teologicznego odbywało się spotkanie  
z ks. prof. Jerzym Szymikiem, który prezentował dwa nowe 
tomiki wierszy zatytułowane: 25 wierszy niezapomnianych 
w wyborze czytelników oraz Dobre wino. Ksiądz Profesor 
jest patronem organizowanego przez szkołę 
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego: To, co ważne 
poświęconego problematyce wartości i z wielką sympatią 
odnosi się do naszej szkoły. 

Było to widoczne i tym razem. Ksiądz Profesor serdecznie 
się z nami przywitał, poświęcił cenny czas na chwilę 
rozmowy, zaprosił do pierwszych rzędów auli, a potem już 
po spotkaniu z uśmiechem pozował do zdjęć. Uroczystość 
uświetnił zaproszony przez Poetę chór Lega Artis  
z Pszowa, rodzinnej miejscowości Profesora, który 
przepięknie wykonał kilka pieśni. To było dla nas 
dodatkowe cenne doświadczenie, ponieważ wśród 
uczestników wyjazdu byli uczniowie muzycznie uzdolnieni, 
grający i śpiewający podczas szkolnych uroczystości  
i reprezentujący szkołę podczas konkursów. 

Uroczystość trwała prawie dwie godziny i choć treści 
dotyczące intelektualnej poezji Księdza Profesora  
z pewnością nie były łatwe, to uczniowie, także 
szóstoklasiści, słuchali rozmowy, którą prowadził redaktor 
Gościa Niedzielnego, ks. Tomasz Jaklewicz, z wielką  
uwagą.  

Dzisiaj, z perspektywy kilku dni,  jeszcze dobitniej i z całą 
mocą  możemy powiedzieć – było pięknie, najpiękniej. Dla 
uczniów klas VI i VII szkoły podstawowej oraz 
gimnazjalistów z Brynka udział w spotkaniu 
z ks. profesorem w Katowicach to niezapomniane 
przeżycie. Byliśmy jak zawsze pod wrażeniem niezwykłej 
atmosfery spotkania, poezji, osobowości Poety. Wróciliśmy 
późno, około 22.00, ale z radością w sercach, jeszcze 
wymieniając się przeżyciami, komentarzami, szczęśliwi, 
uduchowieni.  

A za kilka dni przyszedł od Księdza mail, z którego wynika, 
że i my wzbudziliśmy wśród uczestników spotkania 
pozytywne emocje, skoro Ksiądz Profesor, dziękując za 
obecność, napisał: „Jak świetnie, że byliście... I to taką 
całą wielką szkolną ekipą... Ogromnie Wam dziękuję, 
wszyscy mnie o Was pytali!!! Wszystkim się podobało, że 
była „taka fajna młodzież”. 

Anna Rogala-Goj, nauczyciel języka polskiego, 
współorganizatorka wyjazdu
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ 
NATURĘ!  

Pod drzewem worki pełne pustych butelek, w dziupli – 
zużyte chusteczki, w krzakach – plastikowe pojemniki. 
Nasze lasy. Te same, które przyciągają amatorów 
rowerowych i pieszych wycieczek i nie tak dawno 
oferowały nam jagody i grzyby... Uczestnicy konkursu 
fotograficznego „Środowisko gminy Tworóg  
w obiektywie” uchwycili skutki bezmyślnego  
i nieodpowiedzialnego zachowania człowieka w lesie. 
A to oznacza, że nadal wymagamy edukacji w tym 
zakresie. Gmina Tworóg nie przestaje więc zachęcać, 
edukować, informować. Budowanie świadomości 
ekologicznej to jeden z celów kampanii ekologicznej 
„Okaż kulturę, chroń naturę”. 

Konkurs fotograficzny to część projektu. Gmina realizuje 
go ze środków własnych i dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zdjęcia wykonane 
przez uczestników znalazły się w publikacji o tym samym 
tytule, którą dołączyliśmy do tego numeru „TWG Kuriera”. 
Celem projektu jest podnoszenie wiedzy ekologicznej, 
budowanie postaw proekologicznych i wyrabianie poczucia 
współodpowiedzialności za stan środowiska, co  
w konsekwencji ma doprowadzić do zmniejszenia niskiej 
emisji, aktywnej segregacji śmieci, wymiany starych 
pieców na ekologiczne, inwestowanie w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. W okresie wakacyjnym 
przyjmowane były wnioski na dofinansowanie paneli 
fotowoltaicznych, ekologicznych źródeł ciepła oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Jak informuje 
koordynator projektu Angelika Ziaja, całościowy koszt 
kampanii wyniósł ponad 20 tys. zł, z czego 80 procent 
otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Przez kilkumiesięczny okres realizacji projektu gmina 
w ciekawy i atrakcyjny sposób zachęcała mieszkańców do 
zmiany przyzwyczajeń i budowania dobrych nawyków. 
Były konkursy, publikacje, ulotki pokazy (prezentacji na 
temat ekologicznego palenia w piecach, która znalazła się 
w programie Dni Tworoga), a nawet film. Ten ostatni 
zaprezentowano 8 listopada w Szkole Podstawowej 
w Tworogu podczas Dnia Edukacji Ekologicznej. 
Wydarzenie było formą podsumowania kampanii 
ekologicznej „Okaż kulturę i chroń naturę”, w którym wzięli 
udział liczni partnerzy projektu, przedstawiciele 
samorządu, uczniowie, nauczyciele i rodzice, a także  
prezes zarządu WFOŚiGW, Andrzej Pilot. W programie 
znalazł się spektakl „Smog Wawelski” przygotowany przez 
Studio Teatralne Sztuka s.c. (na zdj. powyżej), projekcja 
wspomnianego filmu edukacyjnego, prezentacja pana 
Patryka Białas pn. „Smog to nie jest postać z bajki. Zejdź 
z kanapy”. Wręczono także nagrody za udział w konkursie 
fotograficznym i plastycznym. Prace plastyczne wykonali 
uczestnicy warsztatów prowadzonych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu pod kierunkiem Jolanty 
Warzecha. Obrazy przedstawiające zagrożenia dla 
naszego środowiska zachwyciły organizatorów i gości.   

Podczas spotkania każdy uczestnik otrzymał materiały 
informacyjne i promocyjne kampanii. – Ochrona 
środowiska to wciąż nasza bolączka. Jeszcze wiele 
pozostało do zrobienie. Ludzie kulturalni chronią naturę, 
dbają o nią i zachęcają do tego innych. Dlatego Gmina 
Tworóg nie odpuści. Będziemy o tym mówić, edukować, 
przekonywać. A jeżeli to nie pomoże, być może również 
karać – mówić podczas Dnia Edukacji Ekologicznej wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. 

Foto. W październiku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny. Organizatorzy 
dziękują wszystkim za udział Najwięcej głosów otrzymało zdjęcie Patrycji 

Skowronek. II oraz III miejsce należy do Katarzyny Różniewskiej. 
Nagrody wręczono podczas Dnia Edukacji Ekologicznej.  
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CO ROBIĆ W SYTUACJACH 
ZAGROŻEŃ?  

Burze, silne gradobicie, pożary, wichury… To źródła 
zagrożeń naszego bezpieczeństwa. Niedawno przez 
Polskę przeszły orkany Ksawery i Grzegorz, 
wyrządzające sporo szkód także w naszej gminie. Jak 
powinniśmy  reagować? Urząd Gminy w Tworogu 
opracował „Poradnik postępowania w sytuacjach 
kryzysowych”. Wydawnictwo zostało sfinansowane 
przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. Przy 
opracowaniu broszury wykorzystano materiały 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

– W okresie ostatnich kilku lat na terenie Gminy Tworóg 
wystąpiły zdarzenia, które mogły stanowić zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludności i spowodować zniszczenia lub 
częściową utratę mienia mieszkańców (…) Informator 
powstał w trosce o ludność Gminy Tworóg, w celu 
dostarczenia jej wskazówek na temat sposobu 
postępowania oraz w celu zminimalizowania skutków 
zagrożeń – czytamy we wstępie do broszury.  

Zbliżamy się do kalendarzowej zimy, dlatego na podstawie 
broszury podajemy kilka wskazówek jak zachowywać się  
w przypadku mrozów i zamieci śnieżnych. Śnieg i gołoledź 
mogą powodować m.in. wypadki oraz utrudnienia na 
drogach i liniach kolejowych, a także uszkodzenia linii 
energetycznych. Jedną z wielu przyczyn ofiar śmiertelnych 
w zimie jest niewłaściwe przygotowanie pojazdu do sezonu 
oraz brak znajomości postępowania na wypadek 
unieruchomienia pojazdu lub zabłądzenia podczas 
podróży. Przypominamy więc, że samochód w pierwszej 
kolejności musi być odpowiednio przygotowany 
(proponujemy sprawdzenie akumulatora, układu 
hamulcowego, temperaturę zamarzania płynu 
chłodniczego, wymianę płynu do spryskiwaczy na odporny 
na zamarzanie i oczywiście wymianę opon na zimowe!).  
W bagażniku warto trzymać zestaw zimowy (łopatkę do 
śniegu, migające światło, pojemnik z solą kamienną, kable 
do akumulatora), a do podróży wybierać główne drogi  
i unikać bocznych tras i niesprawdzonych skrótów.  

TEREN ZAPOWIETRZONY  
– CO TO ZNACZY? 

Pszczoły z Tarnowskich Gór zostały zaatakowane 
chorobą bakteryjną czerwiu pszczelego, zwaną 
zgnilcem amerykańskim. Choroba jest bardzo 
niebezpieczna, ale uspokajamy – tylko dla pszczół. 
Bakteria rozwija się w ściśle określonych warunkach  
i nie zagraża człowiekowi. Produkty pszczele możemy 
jeść bez obaw.  

Ognisko choroby zlokalizowano w Tarnowskich Górach. 
Terenem zapowietrzonym zgnilcem amerykańskim, czyli 
obszarem wokół ogniska choroby są Tarnowskie Góry  
i częściowo gmina Tworóg i Zbrosławice. Stąd widoczne w 
Boruszowicach, Hanusku, Brynku, Tworogu i Nowej Wsi 
Tworoskiej tablice informacyjne. Zgnilec amerykański jest 
chorobą zwalczaną z urzędu, co oznacza, że pszczelarze, 
powinni zgłosić jej wystąpienie. 

Na chwilę obecną trwają przeglądy pasiek. O efektach 
prowadzonych dziś działań będzie można mówić wiosną, 
kiedy pojawi się czerw. Niepokojące sygnały każdy 
pszczelarz od razu dostrzeże. Jeżeli na zasklepach 
komórek z zamarłym czerwiem pojawią się otworki 
wygryzane przez robotnice – może to świadczyć 
o chorobie.  

CHODZI O TO, ŻEBY BYŁO!  

Pomagają po cichu, bez rozgłosu i zbędnego poklasku. 
Działalność non profit na rzecz wsi to ich misja i chyba 
również wewnętrzna potrzeba. Swoją pracę 
podkreślają jednym zdaniem: Chodzi o to, żeby było! 
Stowarzyszenie Miłośników Boruszowic i Hanuska 
działa trzeci rok. Co przez ten czas zdziałali?  

Stowarzyszenie powstało w 2015 r. Funkcję prezesa pełni 
Piotr Jaruszowiec, wiceprezesem jest Krzysztof Skurski, 
członkiem zarządu Piotr Krok, członkami rady nadzorczej: 
Grzegorz Opara, Jarosław Wąsiel i Piotr Zientek. Grupa 
zajmuje się m.in. promowaniem regionu i kultury ludowej, 
udzielaniem wsparcia inicjatywom społecznym 
i gospodarczym wsi, działaniem na rzecz ochrony 
środowiska, a także upowszechnianiem turystyki, sportu 
i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców. 
Realizując swoje zadania pozostają w kontakcie 
z władzami samorządowymi, sołtysem i lokalnymi 
organizacjami. Współpracują z miejscowym klubem 
sportowym, Ochotniczą Strażą Pożarną, z parafią, 
przedszkolem. Starają się wesprzeć każdego, kto o to 
prosi.  

Jedną z najbardziej widocznych form działalności, bo 
skupiającą całe sołectwo, jest coroczna organizacja 
festynów letnich. Stowarzyszenie finansuje nie tylko 
atrakcje festynu, ale również poczęstunek. – Frekwencja 
dowodzi, że taki sposób integracji podoba się 
mieszkańcom i spełnia swoją rolę. Zauważyliśmy, że 
z każdym rokiem gości jest więcej, wśród nich także 
turyści, którzy np. rowerami przemierzają okoliczne lasy
i dobrze się u nas czują – mówi prezes, Piotr Jaruszowiec. 
Miejscem organizacji wydarzenia jest park obok baru 
„Universal” w Boruszowicach. Właśnie tam podczas 
tegorocznego festynu oddano do użytku publicznego 
obszerną dębową wiatę z paleniskiem, ławami i stołami. 
Wykonali ją w czynie społecznym członkowie 
Stowarzyszenia. – Zrobiliśmy to po to, by każdy mógł tutaj 
siąść, upiec kiełbaski i miło spędzić czas – dodaje.  
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 Rekreacja i rozrywka to nie jedyne oblicze Miłośników 
Boruszowic i Hanuska. Do niedawna w okresie jesiennym 
najubożsi mieszkańcy sołectwa otrzymywali zapomogi na 
zakup płodów rolnych. Rok temu Stowarzyszenie wzięło na 
swoje barki spore przedsięwzięcie. Kiedy dowiedzieli się, 
że jeden z samotnych mieszkańców sołectwa jest chory, 
nie ma stałego dochodu i mieszka w praktycznie 
nieogrzewanym budynku, postanowili pomóc  
i wyremontować dom. Lokatorem na czas remontu zajął 
się GOPS. Tymczasem dom przeszedł prawdziwą 
metamorfozę. Wyremontowano ściany, podłogi i sufity, 
wykonano instalacje, wstawiono nowe okna, meble  
i oczywiście zapewniono sprawne ogrzewanie. Dziś 
„podopieczny” Stowarzyszenia ma się dobrze. Mieszka  
w czystych, schludnych i ciepłych pomieszczeniach. – 
Chcemy pomagać, to jeden z naszych celów. Mieszkańcy 
mogą liczyć na nasze wsparcie, a pomysłów na dalszą 
działalność mamy jeszcze sporo – zapewnia prezes. 

JARMARK ADWENTOWY  
W GOK-u 

Gminny Ośrodek Kultury, Sołtys Tworoga i Rada Rodziców 
SP w Tworogu po raz kolejny zapraszają na Jarmark 
Adwentowy. 10 grudnia na sali widowiskowej GOK 
będziecie mogli kupić świąteczne rękodzieło, skosztować 
bożonarodzeniowych przysmaków, napić się kawy lub 
grzańca. Najmłodsi spotkają się ze św. Mikołajem,  
a animatorzy zapewnią niezapomnianą zabawę. Początek 
zabawy o godz. 15.  

INFORMACJE Z KOTÓW 
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R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Wyniki konkursu fotograficznego ogłoszonego przez Gminę Tworóg 
znajdziecie na str. 13.  

Foto. Obchody Dnia Edukacji Narodowej w SP w Tworogu były okazją do 
złożenia życzeń nauczycielom, ale również przyjęcia pierwszaków do 

grona pełnoprawnych uczniów (str. 11). 

Foto. Chłopaki z Tworoga na Międzynarodowym Turnieju Karate 
Kyokushin. Więcej na str. 8. 


