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M. Szyguła 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Kolędujemy po śląsku i góralsku! 



2 

 

TWG 

KURIER TABLICA 



3 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA…………………………………………….…….str.2 

SESJA…………………………………………..…………str.4 

– Woda i ścieki 2018 
– Odpady komunalne 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 
– Ile starczy jej sił – będzie działać 
– Nowy rok, nowe wyzwania – Budżet 2018 
– Studium uwarunkowań – uchwała 
– Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
– Inwestycje drogowe 

POD LUPĄ……………………………………………......str.7 

– Sto lat temu w Tworogu… 

HOBBYSTA …………………….……………………..…str.8 

– Roczek Akademii Sportu DESHI 
– Koncert noworoczny 
– Dobrze rozpoczęli Nowy Rok 
– Fajnie być strażakiem 
– Kursy tańca  

KULTURALNIE ………………..….………………..…str.10 

– W bożonarodzeniowym i międzynarodowym 
nastroju 
– Ogień z Betlejem 
– Zimowo, świątecznie, wyjątkowo 
– Opłatek w Brynku 
– Mikołajkowa wystawa w Reptach Śląskich 
– Hej kolęda, kolęda! 
– Kompetencje XXI w. 

NA BIEŻĄCO……………………...………………..…str.13 

– Śmieci – czyje, ile, kiedy znikną?  
– Dotacja na fotowoltaikę 
– Czujnik jakości powietrza w Tworogu! 

 

O REDAKCJI 

KONTAKT 

 

www.twg-kurier.pl 
twgkurier@poczta.fm 
tel. +48 515 122 424 

REDAKTOR NACZELNA 

Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 

Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 

Hanna Blacha, Iwona Pryk, Robert Warzecha 

MECENAT 

Grażyna Chmiel 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 

 

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

DRUK 

 

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



4 

 

TWG

KURIER SESJA    

WODA I ŚCIEKI W 2018 r. 

5 grudnia radni podjęli uchwałę nr XXXVII/311/2017  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków. Nowe taryfy będą obowiązywać  
od 31 stycznia 2018 r. do 30 stycznia 2019 r. 

Taryfowe ceny dotyczą wszystkich odbiorców usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo – Zakład Usług Komunalnych Tworóg 
Spółka z o. o. Taryfa obejmuje także cenę pobraną za 
wodę z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę 
zużytą do zasilania publicznych fontann, wodę na cele 
przeciwpożarowe, wodę do zraszania publicznych ulic  
i terenów zielonych. Uwzględniając zróżnicowane koszty 
zaopatrzenia w wodę tj. koszty eksploatacyjne, koszty 
budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych oraz koszty rozliczeń, dokonano podziału 
odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców.  

GRUPA I (dla podmiotów prowadzących działalność  
w sferze produkcji materialnej i innych nie należących do 
grupy II i III) – 4,81 zł/m³ (brutto) 

GRUPA II (dla gospodarstw domowych wszystkich form 
własności oraz budownictwa mieszkaniowego 
rozliczających się przy pomocy licznika wody oraz gminę  
w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych do zasilania publicznych fontann, na cele 
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów 
zielonych, dla których ZUK wystawia i dostarcza faktury 
drukowane) –  4,16 zł/m³ (brutto) 

GRUPA III (dla gospodarstw domowych wszystkich form 
własności oraz budownictwa mieszkaniowego 
rozliczających się przy pomocy licznika wody oraz gminę  
w zakresie wody pobranej z publicznych studni i zdrojów 
ulicznych do zasilania publicznych fontann, na cele 
przeciwpożarowe oraz zraszania publicznych terenów 
zielonych, rozliczających się za pomocą Internetowego 
Biura Obsługi – IBO) – 4,16 zł/m³ (brutto) 

Zbiorowe odprowadzenie ścieków będzie kosztować  
11,89 zł/m³ (brutto). Dopłata gminy wynosi 1,80zł/1m³ 
odprowadzonych ścieków. 

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie 
ścieków realizowane jest dla wszystkich odbiorców usług  
w oparciu o takie same zasady technologiczne  
i techniczne. W zakresie dostaw wody Przedsiębiorstwo 
ponosi koszty stałej obsługi klientów, co uzasadnia stawkę 
opłaty abonamentowej. Koszty te ponosi niezależnie od 
tego, czy poszczególny odbiorca w danym okresie będzie 
faktycznie pobierał wodę czy też nie, a ponoszenie ich 
wymusza gotowość do jej dostarczenia. Jednocześnie 
ZUK realizuje zobowiązanie zachowując standardy 
jakościowe. Woda poddawana jest regularnym badaniom 
Przez Powiatową Inspekcję Sanitarną w Bytomiu. Dla 
sprawnej i wygodnej obsługi klienta działa Biuro Obsługi 
Klienta (parter budynku Urzędu Gminy). 

 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 

czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg 
 z 5 grudnia 2017 r.: 

 podjęto uchwałę  nr XXXVII/308/2017 w sprawie 
przyjęcia gminnego Programu profilaktyki i 
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii na rok 2018, 

 podjęto uchwałę nr XXXVII/309/2017 w sprawie 
przyjęcia programu osłonowego w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 
2018 rok, 

 podjęto uchwałę nr XXXVII/313/2017 w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, 

 podjęto uchwałę  nr  XXXVII/314/2017 w sprawie 
zmiany budżetu gminy na rok 2017, 

 podjęto uchwałę nr  XXXVII/315/2017 w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2017-2028, 

 podjęto uchwałę nr XXXVII/316/2017 w sprawie 
wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie 
bezprzetargowym działki nr 438/10 obręb 
Świniowice na okres 10 lat, 

 podjęto uchwałę nr XXXVII/317/2017 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy 
Mieszka I w Hanusku. 

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi podjętymi 
uchwałami. Znajdziecie je na stronie internetowej  

Urzędu Gminy Tworóg: 

www.bip.ugtworog.rekord.com.pl 

ODPADY KOMUNALNE  

Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki opłaty za odbiór 
i zagospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała  
nr XXXVIl/312/2017). Zgodnie z uchwałą likwidacji 
uległa stawka opłaty od gospodarstwa domowego. 

Stawki wynoszą:  

 14 zł miesięcznie/osoba za odpady 
komunalne zbierane w sposób selektywny,  

 25 zł miesięcznie/osoba za odpady 
komunalne zbierane w sposób nieselektywny. 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 
styczeń-czerwiec 2018 r. znajdziecie na stronie  
Urzędu Gminy: www.tworog.pl/odpady-komunalne 
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TWG KURIER – SESJA 

NOWY ROK, NOWE WYZWANIA  
– BUDŻET 2018 

Co przyniesie 2018 r. w sferze inwestycji? – Planów 
jest dużo, w minionym roku złożyliśmy wiele wniosków 
o dofinansowanie unijne, czekamy na ich weryfikację. 
Sądzę jednak, że szanse na otrzymanie 
dofinansowania są spore – prognozuje wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Jeden z wniosków dotyczy 
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, 
w tym Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu.  

28 grudnia radni gminy Tworóg uchwalili budżet gminy na 
2018 r. (uchwała nr XXXVIII/325/2017). Po stronie 
dochodów założono kwotę 37.145.964,53 w tym: dochody 
bieżące 30.229.152,88 zł i dochody majątkowe 
6.916.811,65 zł. Wydatki ustalono na kwotę 40.698.412,53 
zł z tego: wydatki bieżące 29.852.483,37 zł i wydatki 
majątkowe 10.845.929,16 zł. Różnica między dochodami 
i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu 
w wysokości 3.552.448,00 zł, który będzie sfinansowany 
przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów 
krajowych w kwocie 3.552.448,00 zł.  

Co w sferze inwestycji przyniesie 2018 r.? W tym roku 
rozpoczęta zostanie budowa kanalizacji sanitarnej 
w sołectwie Nowa Wieś Tworoska. Całościowa wartość 
inwestycji założona w projekcie to 8 105 980 zł przy 
dofinansowaniu w wysokości 5 405 877 zł. W wyniku 
postępowania przetargowego wartość inwestycji brutto 
wzrosła o ok. 1 mln zł. Wójt gminy stara się o pozyskanie 
dodatkowych środków unijnych. Trudno jednak powiedzieć 
czy to się uda. Gmina jest w stanie zdobyć dodatkowo 
maksymalnie 690 000,00 zł. W budżecie gmina ma 
zaplanowane na ten cel 6 870 246 zł.  

Z dużym prawdopodobieństwem w tym roku zostanie 
przeprowadzona termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej: Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu, Gminnego Przedszkola w Wojsce, Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach, budynku OSP Koty, LKS 
„Orzeł” Koty, OSP Tworóg i OSP Świniowice. Całość 
zadania według projektu to koszt ok. 3 400 000 zł przy 
dofinansowaniu niemal 2 700 000 zł. Gmina czeka na 
weryfikację wniosku.  

Ponadto w budżecie przewidziano opracowanie projektu 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Tworogu (50 000,00 zł), 
opracowanie projektu przebudowy ul. Polnej w Kotach 
(20 000 zł), budowę chodnika przy ul. Wiejskiej w Brynku 
(3 860,01 zł) i wykonanie odciągu spalin z samochodów 
w boksach garażowych OSP Wojska (10 000,00 zł).  

Wraz z budżetem gmina corocznie przedstawia Wieloletnią 
Prognozę Finansową, która jest sporządzona na lata 2018 
– 2028. WPF służy do wieloletniego planowania 
finansowego i m.in. określenia czy zaciąganie zobowiązań 
jest możliwe. Zadania i zobowiązania zawarte w WPF 
(częściowo finansowane kredytem, który będzie spłacany 
w kolejnych latach) są obecnie na granicy 
dopuszczalności. 

ILE STARCZY JEJ  SIŁ  
– BĘDZIE DZIAŁAĆ  

W grudniu podjęto uchwałę nr XXXVI/306/2017  
w sprawie wpisu do Gminnej Księgi Zasług 
Magdaleny Łaszcz. Uroczystego wpisu dokonano 
podczas ostatniej w 2017 roku sesji Rady Gminy. Nie 
obyło się bez oklasków, życzeń i gratulacji. Pani 
Magdalena zaś jak zawsze z uśmiechem na twarzy 
dziękowała za wyróżnienie.  

– Magdalena Łaszcz udziela się społecznie od ponad  
40 lat. Od 1998 r. działa w Kole Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Tworogu. Początkowo była członkiem 
Zarządu, później wiceprzewodniczącą, a od 11 lat jest 
przewodniczącą Koła. Organizuje spotkania, wycieczki, 
wyjazdy np. do opery, kina, teatru. Ponadto udziela się  
w Kole Gospodyń Wiejskich w Tworogu i jest członkiem 
Zarządu Mniejszości Niemieckiej w Tworogu – napisano 
we wniosku. Wniosek złożyli Rada Sołecka z Tworoga. 
Podczas posiedzenia Komisji Statutowej i Wpisu do 
GKZ, Beata Czierpka-Brol – przewodnicząca komisji – 
poinformowała, że wniosek spełnił wszystkie wymogi 
formalne, a kandydatka wyraziła zgodę na wpis. Radni 
zapoznali się z kandydaturą, przeanalizowali argumenty 
przedstawione przez wnioskodawców i wydali opinię 
pozytywną.  

 

Foto. Pani Magdalena Łaszcz w towarzystwie wójta, Eugeniusza 
Gwoździa, przewodniczącego Rady Gminy Łukasza Zioba oraz 

wiceprzewodniczącej Rady Gminy Beaty Czierpki-Brol. 

Panią Magdalenę zaproszono na sesję Rady Gminy  
28 grudnia, podczas której w obecności wszystkich 
radnych, wójta oraz gości dokonano wpisu „za wieloletnią 
pracę na rzecz mieszkańców Gminy Tworóg oraz 
aktywizację osób starszych”. – Dziękuję za ten piękny 
prezent, za docenienie mnie. Bardzo się cieszę, że moja 
praca na rzecz emerytów została zauważona, a seniorzy 
wyszli z domów, że korzystają z okazji do spotkań, czy 
wyjazdów. Ile starczy mi sił i zdrowia będę pracować na 
rzecz emerytów w gminie Tworóg – mówiła podczas sesji 
wzruszona Magdalena Łaszcz. Podziękowała także 
wójtowi za wspieranie działalności Koła Emerytów. – 
Nasza współpraca zawsze się układała, chociaż początek 
był niefortunny. Spóźniłem się na nasze pierwsze 
spotkanie. Pani Magdalena skomentowała jednym 
zdaniem: Synek, kajś ty boł? A ja, no cóż, stałem 
zawstydzony. Ta mała wpadka została mi na szczęście 
wybaczona – wspominał wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  
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TWG KURIER – SESJA 

INWESTYCJE DROGOWE  

Ul. Nowy Świat w Boruszowicach zupełnie zmieniła wygląd
(zdj. poniżej). Jej remont nie przebiegał jednak bez 
trudności. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę. Ten 
jednak ze względu na ilość zleceń chciał się wycofać. 
Inwestycja stanęła pod znakiem zapytania. Ostatecznie 
wypracowano kompromis. Część robót ziemnych zlecono 
podwykonawcy – w tym przypadku Zakładowi Usług 
Komunalnych. Koszt inwestycji to 470 000 zł brutto.
Remont wykonano z budżetu własnego gminy. 

Każdego roku budżet jest opiniowany przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. RIO wydało pozytywną opinię  
z zastrzeżeniem. W latach 2019 – 2020 w przypadku nie 
osiągnięcia zaplanowanych dochodów, szczególnie 
braku wpływu środków z Unii Europejskiej lub 
zwiększenia długu, gmina może przekroczyć 
dopuszczalne wskaźniki. Co to oznacza w praktyce? To 
sygnał sugerujący gminie ostrożność w wydatkowaniu 
środków i dalszym zaciąganiu długów. 
 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ – 
UCHWAŁA 

W grudniu radni podjęli uchwałę nr XXXVIII/319/2017  
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Tworóg.  

Po zapoznaniu się z „Analizą zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Tworóg  
w okresie od 1 listopada 2013 r. do 30 września 2017 r. 
oraz oceną aktualności studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planów 
miejscowych” stwierdzono, że obecne studium jest 
aktualne i umożliwia prowadzenie polityki przestrzennej, 
jednak poszczególne plany wymagają aktualizacji.  

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 

28 grudnia radni przyjęli gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020 
(uchwała nr XXXVIII/320/2017). 

Wśród problemów społecznych w naszej gminie obok 
ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu i niepełnosprawności 
występuje zjawisko przemocy domowej. Z analizy 
zjawiska wynika, że najwięcej interwencji domowych, 
które kończyły się założeniem  „Niebieskiej Karty” 
odnotowano w 2015 r. Było ich 12. Z kolei w 2016 r. 
najwięcej osób/rodzin uzyskało pomoc z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tworogu w związku  
z występowaniem przemocy (7 rodzin i 21 osób). Trudno 
jednoznacznie określić rozmiary zjawiska na terenie 
gminy. Jak napisano w podsumowaniu Programu: Ofiary 
często godzą się na przemoc i nie ujawniają nikomu 
swoich problemów. Z posiadanych danych wynika, iż  
w naszej gminie ofiarami przemocy są głównie osoby 
zależne od innych, a więc kobiety i dzieci (…) Ofiary 
przemocy to osoby słabe fizycznie, psychicznie,  
o  niskim poczuciu własnej wartości (…)jeśli przez lata 
była poniżana i wykorzystywana, potrzebuje dużo czasu, 
aby odbudować świadomość swojej wartości. Celem 
Programu jest przeciwdziałanie zjawisku poprzez 
edukację, stworzenie organizacyjnych i kadrowych 
warunków udzielenie profesjonalnej pomocy ofiarom, 
zwiększenie skuteczności działań wobec sprawców, 
podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób 
realizujących zadania.  

Ul. Nowy Świat to nie jedyna inwestycja drogowa gminy. 
Poniżej zdjęcie ul. Obrońców Pokoju. Koszty budowy ulicy 
wyniósł 372 000 zł brutto.  

W Hanusku natomiast zbudowano chodnik przy 
ul. B. Chrobrego o wartości 47 000 zł brutto.   

Foto. Powyżej ul. Nowy Świat w trakcie remontu. Poniżej widać już 
świeżo położony asfalt. Takich inwestycji na terenie gminy  

nigdy nie brakuje. 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
STO LAT TEMU W TWOROGU… 

Sto lat – mniej więcej tyle dzieli obydwa zdjęcia. 
Pierwsze zrobiono w okresie międzywojennym, drugie 
w tym roku. Spróbujcie sobie wyobrazić, że stoicie po 
drugiej stronie drogi, ale wiek wcześniej. Jak wyglądał 
Tworóg z tego miejsca?  

Przed nami brukowana ulica. Widać ją wyraźnie na 
zdjęciu. Po lewej drewniany mostek, po prawej półwysep,  
z którego często korzystało bydło by zbliżyć się do 
wodopoju. A teraz korzystając z wyobraźni rozciągamy 
zdjęcie w prawą stronę. Co widzimy? Drugi, drewniany 
most, pod którym znajduje się tama, a przed nią młyńskie 
koło. Za mostem malowniczy staw porośnięty tatarakiem. 
Od razu nasuwa się pytanie: jak to, dwa mosty? Dlaczego? 
Już tłumaczymy. Dawniej rzeka Stoła płynęła nieco 
inaczej. Jednak działający w XIX w. młyn wymagał 
przesunięcia koryta. Naturalny bieg stał się skromnym 
strumykiem. Właśnie nad nim znajdował się widoczny na 
zdjęciu mostek (zlikwidowano go w latach 50. XX w.). Dziś 
ciekawscy nadal mogą zobaczyć którędy płynęła Stoła. Za 
apteką wyraźnie widać dolinę, przy której rośnie szereg 
wysokich olch. Naturalne ukształtowanie terenu jest jak 
otwarta księga, z której z łatwością odczytacie bieg rzeki. 
Wróćmy jednak do półwyspu widocznego na fotografii. 
Swego czasu w tym miejscu stała  kaplica pw. Chrystusa 
Ukrzyżowanego. Pisze o niej Fryderyk Zgodzaj w „Dwóch 
Rogach”: Przekaz ustny mówi, iż kaplica została 
wybudowana, żeby chronić to miejsce przed powodziami, 
które często miały miejsce wiosną i latem. W 1795 roku 
ksiądz V. M. Hoscheck w kronice parafialnej zanotował:  
 

„Przy mostach (juxta pontes), kaplica Ukrzyżowanego, 
również murowana, lecz obraz malowany jest małej 
wartości”. Kaplica do lat siedemdziesiątych XIX wieku stała 
nad stawem między mostami, na półwyspie, gdzie 
znajdował się stalowy słup wysokiego napięcia. Powodzie 
jednak nie odpuszczały i niszczyły kaplicę. Pod koniec XIX 
w. została przeniesiona na położoną wyżej posesję 
Schygully, który był wówczas właścicielem młyna. 
Wspomniany przez kronikarza obraz został wymieniony na 
blaszaną sylwetkę Chrystusa. Kapliczka przeszła 
generalny remont w 1899 r. Z nową lokalizacją kapliczki 
wiąże się ciekawostka. W „Dwóch Rogach” czytamy, 
że przed wojną ul. Grudwaldzka była nazywana 
Kapellenstrasse, ponieważ znajdowała się pomiędzy 
kaplicami Chrystusa Ukrzyżowanego i św. Jana 
Nepomucena. Trzeci raz kapliczkę przeniesiono w 1983 r.  
Obecnie znajduje się przed mostem przy ul. Zamkowej. 
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TWG

KURIER HOBBYSTA 
ROCZEK AKADEMII SPORTU 
DESHI 

W grudniu minął pierwszy rok działalności Akademii Sportu 
DESHI. Słowo „deshi” najprościej można tłumaczyć jako 
„uczeń”, ale to także skrót podstawowych, obowiązujących 
i wpajanych zasad: Dyscyplina Edukacja Szacunek Hart 
Inspiracja. Początkowo zajęcia odbywały się w ramach 
projektu zachęcającego do aktywności ruchowej 
kierowanego głównie dla  dzieci.  

Pierwsze zajęcia to 5-6 osobowa grupa, gry i zabawy (np. 
ping pong, badminton). Przez jakiś czas na topie były 
także zdalnie sterowane samochody i drony – pierwowzór 
obecnych kółek. Rok 2017 rozpoczęliśmy „Styczniowym 
Grillem”. Początek to także zajęcia z łucznictwa, które 
odbywały się do czasu rozpoczęcia wiosennego sezonu 
łuczniczego. W międzyczasie Akademia prowadziła zajęcia 
Karate 60+ oraz Samoobrona dla Pań – Waleczne 
Dziewczyny. 

Maj to przełomowy miesiąc. Po pierwsze – Akademia 
została wpisana pod numerem 68 do ewidencji klubów 
sportowych w formie stowarzyszenia, którego statut nie 
przewiduje działalności gospodarczej. Jednym słowem 
uzyskuje swoją osobowość prawną. Po drugie – otrzymuje 
do dyspozycji od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg matę piankową typu puzzle – 49 m², co  
w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo i zakres 
prowadzonych zajęć, głównie Kyokushin Karate, a obecnie 
także Akrobatyki. Czerwiec natomiast upłynął pod znakiem 
intensywnych przygotowań do egzaminu na kolejne, a dla 
wielu na pierwsze, stopnie uczniowskie kyu. Egzaminował 
Shihan Bogdan Jeremicz 5 Dan, Prezes Polskiej Federacji 
Kyokushin Karate, której członkiem jest Akademia. 
Egzamin zdali wszyscy. Przynależność do Federacji jest 
dla nas ważna, pozwala na start naszych zawodników we 
wszystkich Turniejach Karate organizowanych w Polsce  
i za granicą.  

Czas wakacyjny to normalny, zgodny z harmonogramem 
okres działalności. Dodatkowo odbyło się kilka sobotnich 
wyjazdowych treningów. To także 2-dniowy biwak, na 
którym adepci doskonalili techniki Tameshiwari (rozbijanie 
i łamanie przedmiotów) oraz Kata. We wrześniu odbyły się 
„Nocne Zajęcia Akademii”. Tradycyjnie wystartowaliśmy 
z grillem. Po godzinie 20.00 odwiedzili nas goście 
specjalni, Sensei Sylwester 3 Dan i Senpai Zenek 2 kyu, 
którzy poprowadzili krótki trening. Następnie było disco, 
Filmowe Seminarium Kata i nocny seans filmowy do rana, 
w trakcie którego zobaczyliśmy ekranizację lektury „Szatan 
z 7 klasy” (wersja czarno-biała). Także we wrześniu, na 
zaproszenie Skarżyskiego Klubu Sportów Walki, nasi 
zawodnicy wystartowali w III Międzynarodowym Turnieju 
Karate Kyokushin Skarżysko-Kamienna CUP 2017, gdzie 
godnie reprezentowali Akademię oraz gminę Tworóg. Na 
dzień dzisiejszy ramowe zajęcia to Rolkowanie, czyli 
kółka wszelkiego rodzaju – od rolek, wrotek po deskorolki, 
fiszki czy też hauer bord – oraz Kyokushin-kan Karate. 
Rok zakończyliśmy grudniowym egzaminem na kolejne 
stopnie uczniowskie.  

W każdych zajęciach bierze udział ponad 20 uczestników, 
jedni wpadają raz na jakiś czas, inni to stali bywalcy. 
Działalność Akademii nie byłaby możliwa bez ogromnego 
wsparcia instytucji lokalnych, osób dobrej woli, a przede
wszystkim rodziców, za co Wszystkim bardzo dziękujemy.  

Robert Warzecha

Foto. Młodzi zdolni, z wojowniczym zacięciem i coraz doskonalszą  
techniką. Osu!   

 

 

Koło Gospodyń Wiejskich 

Nowa Wieś Tworoska 
zaprasza  na  

Babski Comber  

3 lutego 2018, godz. 18 00 
 

Koszt 45 zł / osoba 

Mile widziane przebranie! 

W ramach biletu pełne wyżywienie  
(kawa, ciastko, płyta, ciepła kolacja) 

Bilety do nabycia : 

 P. Maria Makowska tel. 32/284-64-79 

 P. Regina Mika tel. 512 172 982 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

KONCERT NOWOROCZNY  

31 grudnia o godz. 11.30 obok Urzędu Gminy zagrała 
orkiestra dęta z Tworoga wprowadzając przechodniów  
w sylwestrowy nastrój. Dziękujemy muzykantom za 
poświęcenie czasu i przygotowanie występu.  

Tradycyjny plenerowy sylwester obok Urzędu Gminy 
zorganizowali: wójt Gminy Tworóg, Rada Rodziców SP  
w Tworogu, sołtys Tworoga, OSP Koty oraz Gminny 
Ośrodek Kultury.  

FAJNIE BYĆ STRAŻAKIEM! 

12 grudnia zarówno w szkole, jak i w przedszkolu 
gościliśmy niezwykłych gości – strażaków z Komendy 
Miejskiej Straży Pożarnej w Bytomiu: Pana Patryka Kocota 
oraz Pana Marcina Polaka. Podczas spotkania panowie 
strażacy opowiedzieli o swojej pracy, pokazali wiele 
ciekawych zdjęć i filmików z akcji ratunkowych, a także 
przypomnieli najważniejsze numery alarmowe w razie 
zagrożenia. Serdecznie dziękujemy Pani Magdzie Polak za 
zorganizowanie spotkania! 

Hanna Blacha

KURSY TAŃCA 

Szukasz pomysłu na Wasz wspaniały Pierwszy Taniec? 
Chcesz dobrze wypaść na zabawie karnawałowej? A może 
urozmaicić sobie zimowe wieczory na parkiecie?  

MAMY WYJŚCIE!  

Proponujemy lekcje indywidualne oraz grupowe tańca 
karnawałowego oraz dla par weselnych! 

Przekonaj się, że taniec to jedna z lepszych form 
spędzania wolnego czasu! 

tel. 726 690 977 

DOBRZE ROZPOCZĘLI  
NOWY ROK 

W Nowy Rok należy wkroczyć w dobrym humorze.  
To podobno najlepsza wróżba na kolejne 12 miesięcy. 
Niektórzy uważają, że dodatkową gwarancją szczęścia jest 
witanie Nowego Roku tradycyjnie: „pod chmurką”,  
z przyjaciółmi i koniecznie w centrum Tworoga… Z tej 
recepty na powodzenie skorzystało sporo mieszkańców 
gminy.  

WARSZTATY PLASTYCZNE  
W GOK-u – ZMIANA  

 Warsztaty plastyczne „Zabawa w artystę”, 
 które odbywały się zgodnie z grafikiem w czwartki, 

zostały przeniesione na piątek.  

W okresie ferii zimowych zajęcia odbywają się we 
wtorki i piątki w godzinach 17.00 – 19.00 
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KURIER KULTURALNIE 
W BOŻONARODZENIOWYM  
I MIĘDZYNARODOWYM 
NASTROJU 

Kto na Górnym Ślonsku we Wilijo przinosi gyszynki? 
Wiela jest nakryć we Wilijo? Jakie maszkiety jadomy w 
świynta? – między innymi na takie pytania odpowiadali 
uczestnicy tradycyjnego Konkursu Językowego  
w Szkole Podstawowej w Tworogu. Tegoroczna edycja 
odbyła się 19 grudnia pod hasłem „Już momy gody”.  

Konkurs językowy w SP w Tworogu to zawsze przedsmak 
rodzinnego świętowania. Jest bożonarodzeniowa 
dekoracja, stół wigilijny i tematyka konkurencji nie 
pozostawiająca wątpliwości. Tego dnia Boże Narodzenie 
gra główną rolę. I choć w różnych krajach czy regionach 
wygląda inaczej, zawsze jest czasem kojarzonym  
w rodziną.    

Gwara śląska i znajomość lokalnych zwyczajów 
świątecznych to nie jedyne wyzwania konkursu. 
Uczestnicy musieli również wykazać się znajomością 
języka niemieckiego i angielskiego oraz tradycji 
bożonarodzeniowych krajów niemiecko i anglojęzycznych, 
które bywają zaskakująco odmienne w porównaniu  
z naszymi. Przykładem niech będzie Australia, gdzie św. 
Mikołajowi nie towarzyszą renifery, a misie koala i kangury.  

W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach, Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Krupskim Młynie, z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce oraz uczniowie z Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. Na wykonanie poszczególnych 
zadań drużyny otrzymywały czas, który publiczność 
wykorzystywała na wspólne śpiewanie kolęd 
obcojęzycznych. Konkurs przygotowały i poprowadziły 
nauczycielki języków obcych Lucyna Maroń, Anna Lipka-
Zanozik oraz Ewa Gwiazdowska. 

OGIEŃ Z BETLEJEM 

Ostatni dzień przed świąteczną przerwą 
bożonarodzeniową w Szkole w Wojsce upłynął w iście 
radosnej i świątecznej atmosferze.  

Odbyły się jasełka i wigilijki klasowe. Tym razem, 
uczniowie w trakcie inscenizacji postanowili nieco odbiec 
od tradycyjnych jasełek, gdyż wcielili się w cztery pory 
roku, które w „tanecznym kroku” odwiedziły 
nowonarodzone Dzieciątko. Nie zabrakło więc pięknej 
muzyki, tańców, darów dla dzieciny, które związane były 
z każdą z pór roku oraz refleksji… Następnie uczniowie 
udali się do klas, gdzie wspólnie z wychowawcami odbyły 
się klasowe wiglijki.  

Foto. Jak widać konkurs skutecznie wprowadził wszystkich  
w wyjątkowy, radosny nastrój. 

Również w przedświątecznym tygodniu, harcerze z 17 DH 
Gryfne bajtle, która działa przy Szkole w Wojsce, 
przekazali władzom Gminy Tworóg oraz sąsiadującym 
szkołom ogień wprost z Betlejem (zdj. na str. 16). Dzięki 
czemu każdy z nas chociaż przez chwilę mógł mieć 
w swoim domu cząstkę Betlejem pod postacią 
symbolicznego światła pokoju. 

Hanna Blacha

Foto. W Wojsce świąteczny nastrój panował właściwie od początku 
grudnia. Przez cały miesiąc trwała charytatywna zbiórka przyborów 

szkolnych dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego 
w Rusinowicach. Szkoła dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w akcję 

na rzecz niepełnosprawnych dzieci. Zebrano prawie 600 różnych 
akcesoriów szkolnych. Koordynatorem i organizatorem przedsięwzięcia 

była Pani Nina Biwo.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Gminny Ośrodek Kultury dziękuje pani Brygidzie Rekus za 
upieczenie ciast, sołtys Tworoga za mikołajkowe upominki 
dla najmłodszych, rękodzielnikom za wspaniałe 
przedmioty, a uczestnikom – za obecność!  

Zdjęcia z wydarzenia na stronach: www.gok-tworog.pl 
oraz www.twg-kurier.pl  

OPŁATEK W BRYNKU 

– Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, 
piękny dzień dziś nam rok go składa w darze… – Tym 
fragmentem tekstu z piosenki można opisać to co 
działo się w Dworku Myśliwskim w Brynku na 
dorocznym spotkaniu opłatkowym seniorów. 

Serdeczne podziękowania dla Koła Kobiet Aktywnych 
„Johanki” ze Świniowic za zorganizowanie kiermaszu 
świątecznego dla uczestników spotkania, za poświęcony 
czas i serce włożone w wykonanie ozdób 
bożonarodzeniowych oraz dla zespołu muzycznego 
„Diapson” za wyśpiewane świąteczne nuty.  

 

ZIMOWO, ŚWIĄTECZNIE, 
WYJĄTKOWO... 

10 grudnia sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tworogu została podzielona na strefę animacji dla dzieci 
i "alejkę" z rękodziełem. Na pierwszym piętrze można było 
skorzystać z kawiarenki zaopatrzonej  
w domowe ciasto, kawę, herbatę i grzańca. Podczas 
tegorocznego Jarmarku Adwentowego był czas na 
świąteczne zakupy, zabawę z wesołą Elfką, spotkanie ze 
św. Mikołajem i chwilę relaksu przy filiżance kawy. Nie 
brakowało także chętnych do prowadzenia imprezy – na 
zdjęciu ochotnik wdrapujący się na scenę.  

Wspominając wydarzenie nie możemy zapomnieć  
o konkursie plastycznym na najpiękniejszą ozdobę 
choinkową, który rozstrzygnięto podczas imprezy. 
Organizatorzy – pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu – dziękują za uczestnictwo i gratulują 
pomysłów! Poniżej nagrodzeni.  

Podziękowania dla sponsorów tego spotkania –
Nadleśnictwa Brynek, państwu Katarzynie i Franciszkowi 
Ignasiak oraz firmie Auto Naprawa Patryk Pryk. 
Dopełnieniem całości była gościnność i klimat Dworku 
Myśliwskiego.  

Sołtys, Iwona Pryk

MIKOŁAJKOWA WYSTAWA  
W REPTACH ŚLĄSKICH 

W Parafii Św. Mikołaja w Reptach Śląskich odbyła się 
pokonkursowa wystawa mikołajów, które uczniowie oraz 
przedszkolaki z rodzicami wykonali na konkurs z okazji 
dnia św. Marcina. Wystawa zbiegła się z corocznym 
odpustem parafialnym właśnie ku czci św. Mikołaja. Prace 
podziwiali więc parafianie, goście i księża z Tarnowskich 
Gór i okolic. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
osobom, które udostępniły swoje prace na wystawę, 
a także proboszczowi ks. Piotrowi Sikorze za możliwość 
pokazania mikołajów. 

Hanna Blacha

 

Foto. Poczęstunek, świąteczny nastrój i dobre towarzystwo. Seniorzy  
z Brynka spotkali się w grudniu, by złożyć sobie bożonarodzeniowe 

życzenia.   
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

Choć grupa działa zaledwie kilka lat, nie marnuje ani 
chwili. W swój rozwój, istnienie i rozpoznawalność wkłada 
wiele pracy i serca. Efekty są zdumiewające, a my z dumą 
możemy powiedzieć, że „Tworożanie” to wizytówka gminy 
Tworóg. Następnie na scenie GOK-u wystąpili 
„Miedarzanie”, których nikomu nie trzeba przedstawiać. 
Zespół działa i promuje swoją miejscowość od 20 lat.  Pod 
koniec występu „Miedarzanie” zaprosili wszystkie zespołu 
do wejścia na scenę i wspólnego zakończenia koncertu. 
Zaproszenie otrzymali także włodarze trzech gmin: 
Tworoga, Miasteczka Śląskiego i Zbrosławic, którzy nie 
mieli wyjścia – musieli zaśpiewać! – Cieszę się, że są 
okazje do takich spotkań, że jest zainteresowanie, że są 
tak uzdolnione zespoły. Dziękuję za to popołudnie – mówił 
na zakończenie wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Podczas kolędowania można było kupić domowe ciasto 
przygotowane przez rady rodziców ze szkół w Tworogu 
i Wojsce oraz kupić kalendarze „Ślonskie Landszafty 2018. 
Gmina Tworóg z wiyrchu”. Dochód ze sprzedaży 
kalendarzy przeznaczono na misje w Afryce.  Zdjęcia 
z imprezy na stronach www.twg-kurier.pl i www.gok-
tworog.pl  

KOMPETENCJE XXI w.  

Program „KOMPETENCJE XXI WIEKU ma na celu 
zwiększenie adaptacyjności 1200 dorosłych osób, poprzez 
wzrost kwalifikacji w zakresie ICT oraz języków obcych 
wśród mieszkańców woj. śląskiego, szczególnie powyżej 
50 r. ż. oraz o niskich kwalifikacjach. Więcej informacji 
w Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu.  

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!  

Kolędowanie to nic innego jak najpiękniejsza forma 
składania sobie życzeń noworocznych. Choć 
współcześnie kojarzy nam się z pieśnią 
bożonarodzeniową, kolęda była dawniej radosną 
pieśnią noworoczną. To samo słowo odnosi się do 
obrzędu ludowego polegającego na odwiedzaniu 
domów przez kolędników. Naszą gminę odwiedzili 
wyjątkowi kolędnicy, bo z Miedar, a nawet z Wisły! Nie 
zabrakło rozśpiewanych „Tworożan” i licznej 
publiczności.  

6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu już po 
raz trzeci odbyło się Śląsko-Góralskie Kolędowanie. Celem 
corocznych spotkań jest nie tylko wspólne śpiewanie, ale 
również poznanie naszych sąsiadów – Górali. Pokazanie 
różnic kulturowych i dostrzeżenie licznych podobieństw.    

Wydarzenie poprowadził z-ca wójta, Klaudiusz Wieder, 
któremu towarzyszyła Katarzyna Mizera z zespołu „Wisła”. 
Wśród publiczności znaleźli się oficjalni goście: wójt 
Tworoga Eugeniusz Gwóźdź, wójt Zbrosławic Wiesław 
Olszewski, jego z-ca – Katarzyna Sosada, burmistrz 
Miasteczka Śląskiego Krzysztof Nowak, radni powiatowi  
i działacze Przymierza Śląskiego. Były również „Johanki” 
ze Świniowic w strojach ludowych.  

 

Foto. Na scenie GOK-u wystąpiły trzy zespoły: „Wisła”, „Miedarzanie” 
 i „Tworożanie”. Łączy je jedno – miłość do folkloru i przywiązanie do 
lokalnej kultury. Poniżej Tworożanie, którzy wyśpiewali już niejeden 

sukces. Trzymamy kciuki za kolejne! . 

Goście z Wisły wystąpili jako pierwsi i bezbłędnie 
wprowadzili nas w kolędowy nastrój. „Wisła” to wizytówka 
swojej gminy. Należy do najstarszych amatorskich 
zespołów Ziemi Cieszyńskiej – działa już ponad 60 lat. 
Prezentuje wysoki poziom artystyczny o czym świadczą 
liczne wyróżnienia i nagrody. Po nich na scenie 
zaprezentował się dużo młodszy zespół – „Tworożanie”.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
ŚMIECI – CZYJE, ILE, KIEDY 
ZNIKNĄ?  

Smród, bród, obawa o skażenie wód głębinowych  
i zwykła ludzka troska o swoją okolicę. Mieszkańcy 
Brynka mają wiele wątpliwości, pytań, podejrzeń i nie 
mają zamiaru odpuszczać. Chcą raz na zawsze 
zamknąć temat wysypiska śmieci na działce po byłych 
zakładach drobiarskich. W tej sprawie zwołano 
zebranie wiejskie, które odbyło się 18 grudnia  
w Brynku. Atmosfera była nerwowa, a dyskusja  
burzliwa.  

Pierwsze głosy niezadowolenia związane z utrzymującym 
się nieprzyjemnym zapachem dotarły do sołtys Brynka 
Iwony Pryk na początku czerwca. Sołtyska zaczęła drążyć 
temat. Zadzwoniła do dzielnicowego, skontaktowała się 
Urzędem Gminy. Szybko ustalono, że wysypisko śmieci na 
ul. Zakładowej w Brynku w okolicy byłych zakładów 
drobiarskich jest legalne. Decyzję zezwalającą na 
składowanie odpadów wydało dwukrotnie Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach. Zezwolenia wydano w 
2015 r. oraz 2 marca 2017 r. To drugie dotyczy czasowego 
magazynowania odpadów na działce o powierzchni 2000 
m² zlokalizowanej w Brynku przy ul. Zakładowej 1.  
Zezwolenie otrzymała firma, która ma prawo gromadzić na 
działce aż 305 rodzajów odpadów. Mieszkańcy mówią 
wprost: Te śmieci to tablica Mendelejewa! Pytają: co z 
wodami gruntowymi, co z przyrodą? Zaznaczają, że nie 
było konsultacji z gminą, z mieszkańcami. – A my nie 
godzimy się na zaśmiecanie tych terenów. My tu żyjemy! – 
stwierdził uczestnik zebrania.  

Iwona Pryk kilkakrotnie próbowała skontaktować się 
z właścicielem działki, który dzierżawi teren dwóm firmom.
– Niestety bez powodzenia – dodaje. Sprawą 
zainteresował się wójt gminy Tworóg. Na zebraniu 
zaznaczył, że bezpodstawnie padły oskarżenia pod 
adresem gminy Tworóg mówiące, że to gmina wydała 
zezwolenia. – To nieprawda i należy to raz na zawsze 
wyjaśnić. Takie decyzje wydaje Starostwo Powiatowe 
w Tarnowskich Górach. Gmina nie była informowania 
o postępowaniu, ale nie będzie obojętna wobec tej 
sytuacji. Wszczęliśmy postępowanie mające na celu 
uchylenie decyzji – mówi Eugeniusz Gwóźdź. – Powiat nie 
musi nas informować o tego typu postanowieniach, ale 
ustawa nie zabrania tego, dlatego prosimy w przyszłości 
o przekazywanie informacji. Gdyby się tak stało w tym 
przypadku, dzisiaj prawdopodobnie nie musielibyśmy się tu 
spotykać – mówił wójt podczas zebrania w Brynku. 

Foto. W zebraniu wzięli udział: wójt Eugeniusz Gwóźdź (na zdj. powyżej) , 
Przewodniczący Rady Powiatu Adam Chmiel, Starosta Krystyna 

Kosmala, Irena Gatys z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
właściciel terenu,dzierżawcy działki oraz zainteresowani  

mieszkańcy Brynka. 

We wniosku wójta Gminy o stwierdzenie nieważności 
prawomocnej decyzji Starosty Tarnogórskiego 
skierowanym do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach, zwrócono uwagę na wady 
decyzji. Zdaniem wnioskodawcy decyzja została podjęta 
pochopnie, bez wcześniejszego zbadania sprawy. Starosta 
nie konsultował m.in. sprawy braku planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Brynek, nie poinformował gminy o sprawie, ani właściciela 
działki. Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 16 ustawy 
o odpadach „gospodarkę odpadami należy prowadzić 
w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 
środowiska. W szczególności gospodarka odpadami nie 
może powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, 
roślin lub zwierząt, uciążliwości poprzez hałas lub zapach 
i wywoływać niekorzystnych skutków dla terenów wiejskich 
lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym kulturowym 
i przyrodniczym”. Tymczasem mieszkańcom dokucza 
nieprzyjemny zapach, obawiają się o przyrodę 
i ewentualne skażenie wód gruntowych, nie wspominając o 
stanie drogi dojazdowej, który znacznie się pogorszył 
odkąd jest uczęszczana przez ciężkie pojazdy przywożące 
odpady. Gmina poszła za ciosem i równolegle złożyła 
wniosek o stwierdzenie nieważności również wcześniejszej 
decyzji z 2015 r. dotyczącej drugiego dzierżawcy terenu. –
Liczymy, że decyzje zostaną cofnięte – mówi Eugeniusz
Gwóźdź.  
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Pomimo wielu emocji i mocnych słów, jakie padły  
18 grudnia w Brynku, pojawił się cień szansy na 
zakończenie składowania odpadów, przynajmniej 
częściowo. Właścicielka firmy zadeklarowała, że opuszcza 
teren w Brynku. Wiosną po firmie składującej odpady mają 
pozostać jedynie wspomnienia. Czy tak będzie? Czas 
pokaże. Na tym jednak nie kończy się sprawa. Na zebraniu 
padło stwierdzenie, że śmieci są magazynowane także  
w innych miejscach, poza terenem objętym zezwoleniem. 
Co z nimi? Starostwo odcina się od terenów nie objętych 
decyzją. Działkę skontrolowali i nie stwierdzili 
nieprawidłowości. Odpady poza działką będzie 
kontrolować gmina Tworóg. W tej sprawie już powołano 
komisję, która w najbliższym czasie wejdzie na teren  
i dokona kontroli. Jeżeli będzie taka konieczność, zostanie 
wydana decyzja nakazująca usunięcie odpadów.  

DOTACJA NA FOTOWOLTAIKĘ  
Gmina Tworóg przystępuje do projektu, w ramach 
którego mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację do 
85% wartości na instalacje fotowoltaiczne, montaż 
pomp ciepła, paneli solarnych lub pieców na pelet. 
Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbyło się  
3 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  

Celem spotkania było poinformowanie mieszkańców  
o szczegółach projektu oraz przedstawienie koniecznych 
warunków, które umożliwią zakup i montaż instalacji 
fotowoltaicznej.  

Projekt jest jedną z inicjatyw gminy Tworóg nawiązującą 
do proekologicznej polityki. W sposób świadomy i celowy 
gmina dąży do standardów europejskich. Nie jest to łatwy 
proces, bo wymagający długofalowych działań, których 
efektem ma być zmiana w naszej mentalności. O tym, że 
warto inwestować w odnawialne źródła energii przekonuje 
się coraz więcej osób, jednak koszt inwestycji najczęściej 
zniechęca lub uniemożliwia instalację. Gmina chce to 
ułatwić, dlatego zachęcała do przystąpienia do projektu już 
podczas Dni Tworoga, które w tym roku odbyły się pod 
hasłem „Non stop eko”. Wówczas były rozdawane ankiety 
badające zainteresowanie tematem. Mieszkańcy mogli 
także zobaczyć pokaz prawidłowego palenia w piecach 
udowadniający, że nawet w starych kotłach można to robić 
efektywnie, bez kłębów dymu i potrzeby ciągłego 
doglądania (zdj. poniżej).  

W listopadowym numerze pisaliśmy natomiast o kampanii 
informacyjnej „Okaż kulturę, chroń naturę”. Wszystko po 
to, by zmienić nasze przyzwyczajenia i zachęcić do 
nowych rozwiązań takich jak m.in. fotowoltaika.  

Nabór  wniosków rozpoczął się latem. Termin przedłużono 
do grudnia. W styczniu przeprowadzono dodatkowy, krótki 
nabór. Gmina Tworóg będzie się ubiegać 
o dofinansowanie wiosną. Projekt ma charakter zbiorowy –
dotyczy grupy dziesięciu gmin, liderem porozumienia jest 
gmina Tarnowskie Góry. Zabieg ma na celu zwiększenie 
szans na dotację, ze względu na obszar zastosowania, 
a więc potencjalnego efektu ekologicznego.  

Jeśli gmina zdobędzie środki unijne, będzie to oznaczać, 
że gospodarstwa domowe, których właściciele złożyli 
wnioski zostaną zmodernizowane, co ma się przełożyć na 
poprawę jakości powietrza.  

CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA 
W TWOROGU! 

Stało się! Tworóg znalazł się w grupie stu gmin, które 
uzyskały największą liczbę głosów i wygrały montaż 
czujnika jakości powietrza w ramach kampanii Avivy 
„Wiem czym oddycham”. Czujnik zostanie 
zamontowany na budynku Urzędu Gminy w Tworogu. 
Dziękujemy za wasze głosy.  

Dlaczego kontrola jakości powietrza jest dziś tak ważna? 
Smogu zwykle nie widać i nie czuć, ale skutki wdychania 
niebezpiecznych  tlenków azotu, siarki, węgla, ozonu oraz 
tzw. cząsteczek stałych (określanych jako PM2,5 i PM10) 
są wyraźne i udowodnione. Warto wyrobić nawyk 
monitorowania stanu powietrza, a czujnik zamontowany 
w gminie, umożliwi dokładny pomiar. Jakość powietrza 
będzie można sprawdzić korzystając z darmowej  aplikacji 
smatfonowej Airly oraz na platformie Airly (map.airly.eu) 
Dodatkowo Airly udostępnia prognozę jakości powietrza na 
najbliższe 24 godziny. Dzięki niej można zaplanować 
następny dzień tak, aby wybrać najlepszą porę na spacer 
z dzieckiem, czy na aktywność fizyczną na dworze. Można 
też sprawdzić, czy danego dnia wychodząc do pracy 
trzeba założyć maskę z filtrem. 

Czujnik jakości powietrza to niewielkie i proste w montażu 
urządzenie o wymiarach około 8x16 cm i wadze około 360 
gramów. Poprzez czujniki możliwe jest zbieranie, 
przetwarzanie i interpretowanie danych w czasie 
rzeczywistym. W oparciu o te dane, na mapie online 
oznaczane są m.in. informacje o jakości powietrza 
w miejscu czujnika. Czujnik musi być zamontowany na 
zewnątrz, a do funkcjonowania potrzebuje jedynie dostępu 
do prądu oraz zasięgu działania telefonii komórkowej. 
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Foto. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w minionym roku uhonorowaną 
osobę zaangażowaną społecznie w życie gminy wpisem do Gminnej 

Księgi Zasług. Artykuł na ten temat znajdziecie w dziale „Sesja”.  

Foto. Koncert noworoczny w centrum Tworoga – tradycji stało się zadość!  

Foto. Harcerze z 17 DH Gryfne bajtle – drużyny, która działa przy Szkole 
w Wojsce, przekazali władzom Gminy Tworóg oraz sąsiadującym 

szkołom ogień wprost z Betlejem. Więcej o budowaniu 
bożonarodzeniowego nastroju w Wojsce na str. 10.  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto Wspólne kolędowanie zobowiązuje do śpiewania… nie tylko 
artystów. Na scenę zaproszono  włodarzy trzech gmin: Tworoga, 
Miasteczka Śląskiego i Zbrosławic, którzy wspólnie z zespołami 
odśpiewali ostatnią kolędę zamykając tym samym trzecią edycję  

Śląsko-Góralskiego Kolędowania.  

Przeczytaj o wydarzeniu w dziale „Kulturalnie”.  
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