
TWG KURIER 
Poniedziałek, 10 grudnia 2018 
Nr 122 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 

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 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Nadchodzi Boże Narodzenie 

Już wiatr z północy wieje 
I deszcz ze śniegiem pada. 
Słonko wstydliwe czasem 
Zza chmur się wychyli. 
Meteorolog obwieszcza – co dzień 
większe ochłodzenie 
Szykujcie się ludziska  
Nadchodzi  
Boże Narodzenie  

Więc każdy dom pięknieje 
I zjeżdża się rodzina 
Na ulicy przechodniom 
Ślemy czulsze spojrzenia 
Pakujemy prezenty 
Bo idzie 
Boże Narodzenie 

Jodły, świerki już jadą 
Z lasu ku domowi 
I kominków ciepło grzeje 
I lecą złociste promienie 
Popatrzcie na kalendarz! 
Już blisko, bardzo blisko 
Boże Narodzenie 

Stół w białym jak śnieg obrusie 
Opłatek i siano 
Dziadkowie, rodzice, wnuki. 
W każdym ich sercu 
Ogromne miłości pragnienie 
Słyszycie? Za progiem stoi  
I do drzwi puka 
Boże Narodzenie 

Grudniowe niebo nad Tworogiem 
Iskrzy się gwiazdami 
Wśród nich – najjaśniej świeci 
Ona – Betlejemska 
piękna jak marzenie 
Witamy Cię w naszych domach 
I sercach naszych 
Boże Narodzenie 

Barbara Izworska 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

REFERAT INWESTYCJI 
INFORMUJE 

Z dniem 26 listopada 2018 r. następuje zmiana godzin 
przyjmowania stron w Referacie Inwestycji, Obrotu 
Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Komunalnych (pokój 111): poniedziałek 7:00 - 17:00; 
wtorek 7:00 - 9:00 oraz 12:00 - 15:00; środa 7:00 - 9:00 
oraz 12:00 - 15:00; czwartek 7:00 - 15:00; piątek 7:00 - 
13:00. Powyższe zmiany podyktowane są 
koniecznością usprawnienia pracy Referatu ze względu 
na bardzo dużą ilość rozpatrywanych wniosków oraz 
realizacją projektów unijnych. 
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TWG 

KURIER SESJA 
UROCZYŚCIE    

13 listopada miała miejsce ostatnia sesja rady gminy  
z udziałem radnych minionej kadencji. Obrady stały się 
okazją do podsumowania kadencji 2014 - 2018  
i podziękowań za wspólną pracę. Ale wyjątkowość 
spotkania była odczuwalna również z innego powodu. 

Mając na względzie setną rocznicę odzyskania przez 
Polskę niepodległości, samorządowcy zadbali  
o odpowiednią oprawę posiedzenia. W ramach 
ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu” wójt Gminy 
zaprosił mieszkańców do wspólnego odśpiewania Mazurka 
Dąbrowskiego. Chętni mogli się przyłączyć i razem z radą 
gminy, sołtysami, urzędnikami oraz harcerzami z Wojski  
i uczniami z SP w Tworogu odśpiewać hymn przed 
gmachem  Urzędu Gminy.  

Tego samego dnia, tuż przed rozpoczęciem obrad, można 
było wysłuchać prelekcji historyka i regionalisty, Józefa 
Ziaja obrazującej drogę Polski do odzyskania 
niepodległości.   

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 13 listopada 2018 r.: 

 Podjęto uchwałę nr L/398/2018 w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Tworóg. 

 Podjęto uchwałę nr L/399/2018 w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 Podjęto uchwałę nr L/400/2018 w sprawie 
określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji  
z budżetu Gminy Tworóg dla przedsięwzięć z 
zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Tworóg.  

 Podjęto uchwałę nr L/401/2018 w sprawie zmian 
budżetu gminy na rok 2018. 

 Podjęto uchwałę nr L/402/2018 w sprawie zmian  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  

 Podjęto uchwałę nr L/403/2018 w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na 2019 r. 

 Podjęto uchwałę nr L/404/2018 w sprawie opłaty 
targowej (2,50 od każdego rozpoczętego metra 
kwadratowego powierzchni zajmowanej na 
potrzeby handlu, nie więcej niż 778,20 zł).  
 

Treść uchwał znajdziecie na: 

www.bip.ugtworog.rekord.com.pl 

 

ODBIÓR ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Podjęto uchwały nr L/399/2018 w sprawie sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.  

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę bezpośrednio z nieruchomości są odbierane 
wytworzone w gospodarstwach domowych następujące 
odpady: zmieszane odpady komunalne, papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 
odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny.  

Uchwała ogranicza ilość odbieranych odpadów zielonych 
do trzech worków o pojemności 120 l miesięcznie z jednej 
nieruchomości w okresie od maja do października. 
W przypadku śmieci wielkogabarytowych wywóz 
z nieruchomości jest ograniczony do jednego w roku, 
a w przypadku budynków wielorodzinnych (powyżej ośmiu 
lokali) do czterech razy w roku na telefoniczne zgłoszenie. 
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych 
w ciągu miesiąca zależy od tego, jak liczna jest rodzina. 
Dla nieruchomości zamieszkanej przez 1-3 osób jest to 
pojemnik 0,12 m³, w przypadku 4-6 lokatorów limit 
zwiększa się do dwóch pojemników 0,12 m³ lub jednego o 
pojemności 0,24 m³. Uchwała ściśle określa częstotliwość 
wywozu odpadów zmieszanych (nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu dla budynków wielorodzinnych, nie rzadziej niż 
raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych) 
i zbieranych w sposób selektywny (zabudowa 
jednorodzinna – raz w miesiącu; zabudowa wielorodzinna 
– nie rzadziej niż raz w miesiącu).  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi zapisami 
uchwały na www.bip.ugtworog.rekord.com.pl  

 

PRZYŁĄCZCIE SIĘ! 

Trwa kompletowanie eksponatów do Izby Pamięci, 
która ma zostać otwarta w tzw. szpitolu. Aby włączyć 
się w budowę Izby Pamięci nie trzeba się rozstawać  

z rodzinnymi pamiątkami. Przypominamy, że 
narzędzia, sprzęty domowe, zdjęcia, obrazy można 

oddać w depozyt i odebrać w każdej chwili. 

Dziękujemy tym, którzy już udostępnili  
ciekawe eksponaty. Uroczyste otwarcie Izby Pamięci 

jest planowane podczas parafialnego odpustu.  

 Zainteresowanych prosimy o kontakt  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu.  
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TWG KURIER – SESJA 

SŁOWO SIĘ RZEKŁO 

19 listopada odbyła się I sesja Rady Gminy Tworóg 
kadencji 2018-2023. Obrady miały uroczysty charakter. 
Rozpoczęły się od odebrania zaświadczeń o wyborze 
oraz złożenia ślubowań przez radnych oraz wójta.  

Nim rozpoczęto obrady, głos zabrał Stanisław Torbus, do 
niedawna Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego. – 
Chciałem podziękować w imieniu powiatu tarnogórskiego 
za dotychczasową, owocną współpracę. Liczę, że nowa 
kadencja przyniesie ciąg dalszy – powiedział. –  Po 
wyborach nie zwalniamy tempa, pracy mamy mnóstwo. 
Prowadzimy wiele inwestycji, inne czekają w kolejce. Od 
razu bierzemy się do pracy i również mamy nadzieję na 
udaną współpracę z powiatem – mówił wójt. – Chciałem 
również podziękować wyborcom za wszystkie oddane 
głosy, za pójście na wybory, za aktywną postawę. 
Będziemy się starać spełnić oczekiwania i nie zawieść 
przez najbliższe lata – dodał. 

Obrady poprowadziła najstarsza radna – Danuta Elwart, 
natomiast najmłodsza – Anna Grzelak – odczytała słowa 
roty: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy 
i jej mieszkańców. Po ślubowaniu przystąpiono do wyboru 
Przewodniczącego Rady Gminy Tworóg. Bezdyskusyjnie 
po raz kolejny przewodniczącą została Beata Czierpka. 
Wiceprzewodniczącym został Jan Sobania. Komisje stałe 
będą się spotykać w ustalonym podczas sesji składzie.   

 Komisja Rewizyjna:  
przewodnicząca: Renata Głowacka,  
wiceprzewodniczący: Lucjan Sus,  
sekretarz: Anna Grzelak,  
członkowie: Danuta Elwart, Adam Wandzik.  

 Komisja Budżetowa:  
przewodniczący: Marian Łuczak, 
wiceprzewodniczący: Piotr Jaruszowiec, 
sekretarz: Adam Wandzik, 
członkowie: Jan Sobania, Krzysztof Gerlich, Anna Grzelak. 

 Komisja Komunalna:  
przewodniczący: Jan Sobania,  
wiceprzewodnicząca: Beata Czierpka,  
sekretarz: Iwona Pryk,  
członkowie: Regina Mika, Marcin Potempa.  

 Komisja Rozwoju, Inwentaryzacji i Rolnictwa: 
przewodniczący: Lucjan Sus, 
wiceprzewodnicząca: Kornelia Cyba,  
sekretarz: Beata Czierpka,  
członkowie: Marian Łuczak, Regina Mika, Marcin Potempa. 

 Komisja Statutowa  
i Wpisu do Gminnej Księgi Zasług: 

przewodnicząca: Kornelia Rabczyńska, 
wiceprzewodnicząca: Iwona Pryk,  
sekretarz: Renata Głowacka, 
członkowie: Jan Sobania, Marcin Potempa  

 Komisja d/s Społecznych: 

przewodnicząca: Kornelia Cyba,  
wiceprzewodnicząca: Danuta Elwart 
sekretarz: Kornelia Rabczyńska, 
członkowie: Krzysztof Gerlich, Piotr Jaruszowiec. 

Wszystkim radnym oraz wójtowi gratulujemy 
objęcia mandatu oraz życzymy owocnej pracy 

na rzecz rozwoju naszej małej ojczyzny. 

  

Foto. Oto nowa rada gminy Tworóg. Zaczynamy od Pań. Od lewej: Renata Głowacka, Kornelia Cyba, Iwona Pryk, Beata Czierpka, Danuta Elwart, 
Kornelia Rabczyńska, Regina Mika i Anna Grzelak. Powyżej: Piotr Jaruszowiec, Adam Wandzik, Marian Łuczak, Jan Sobania, wójt Eugeniusz 

Gwóźdź, z-ca wójta Łukasz Ziob, Marcin Potempa, Lucjan Sus oraz Krzysztof Gerlich.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
ZASADY SZACOWANIA SZKÓD 
ŁOWIECKICH 

W tym roku dęby rekordowo obrodziły. Dziki, które 
uwielbiają żołędzie, nie mogły narzekać na brak 
pożywienia. Mimo to wielu rolników zauważyło, że 
odwiedzają pola uprawne. Dziki bowiem, jak mało 
które zwierzęta, potrzebują urozmaiconej diety. 
Objedzone żołędziami i korzeniami, wyruszyły na 
poszukiwanie innego pożywienia np. pędraków, które 
dostarczają organizmowi niezbędne białko. Larwy 
pędraka żyją w glebie lub oborniku, którym nawożone 
są pola. Dzik ze swoim doskonałym węchem bez 
problemu namierza swój przysmak. W związku  
z powyższym dochodzi do szkód, takich jak: 
niszczenie łąk, zasiewów, płodów rolnych i innych. Jak 
sobie poradzić z odwiedzinami takiego „gościa”, jak 
zabezpieczyć swoje uprawy oraz gdzie ubiegać się  
o odszkodowanie z tytułu poniesionych szkód? O to 
wszystko zapytaliśmy Marka Opatowicza z Ośrodka 
Hodowli Zwierzyny w Nadleśnictwie Brynek. 

Jak zabezpieczyć się przed stratami, które mogą 
wyrządzić zwierzęta? 
Naturalnym środowiskiem bytowym dla dzików jest las. 
Jednak wraz z coraz większą urbanizacją zwierzęta leśne 
wypierane są przez człowieka z dotychczasowych siedlisk. 
Przenoszą się na tereny miejskie oraz wiejskie, gdzie mają 
łatwiejszy dostęp do żywności. Mamy do czynienia z tzw. 
synantropizacją fauny, czyli występowaniem w pobliżu 
siedzib ludzkich zwierząt dziko żyjących. Dotyczy to 
zarówno zwierzyny grubej, czyli między innymi dzików, 
saren, jak i zwierzyny drobnej, czyli np. lisów. I nie rzadko 
zdarza się, że dziki zaglądają na pola i czynią straty 
zarówno w uprawach, jak i płodach rolny. Ma to związek  
z potrzebami żywieniowymi dzika, który jest 
wszystkożercą. Żywi się wszystkim, co znajdzie na 
powierzchni ziemi albo wykopie. Ryjąc w poszukiwaniu 
dżdżownic czy owadów, potrafi wyrządzić wiele szkód np. 
w uprawach roślin bulwiastych, co oczywiście denerwuje 
rolników. Bardzo ważne jest, aby pole było dobrze 
ogrodzone, najlepiej z wykorzystaniem pastucha 
(ogrodzenie elektryczne). Można również używać środków 
chemicznych, których zapach odstrasza zwierzęta. Metod 
zabezpieczających i chroniących przed zwierzętami jest 
bardzo dużo, a koła łowieckie służą w tym zakresie 
rolnikom pomocą. Dodatkowo na bieżąco stan zwierzyny 
jest monitorowany. Jednak bez względu na to czy 
zwierzyny będzie mniej czy więcej, to szkody i tak będą. 

Jak przebiega proces szacowania szkód? 
Zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie, do rekompensaty za 
szkody w uprawach i płodach rolnych, zobowiązany jest 
właściwy ze względu na położenie danego gruntu, 
dzierżawca (Koła Łowieckie) lub zarządca (Lasy 
Państwowe) obwodu łowieckiego. Właściciel gruntu na 
którym powstała szkoda powinien dokonać zgłoszenia  
w formie pisemnej. Wnioski można zgłaszać w zależności  
od terenu, na którym wystąpiła szkoda. Jeżeli zdarzenie 
miało miejsce w obwodzie podlegającym OHZ, należy 
udać się do siedziby zarządcy. Natomiast jeżeli teren jest 
 

dzierżawiony przez koło łowieckie, rolnik powinien złożyć 
taki wniosek w siedzibie danego koła. Na terenach 
wyłączonych z gospodarki łowieckiej oszacowania 
dokonuje  urząd marszałkowski. Oględziny dokonywane są 
w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody, w trakcie których 
przedstawiciel koła łowieckiego, przy udziale 
poszkodowanego oraz  przedstawiciela ośrodka doradztwa 
rolniczego, wstępnie szacuje szkody. Szacowanie polega 
na określeniu powierzchni zredukowanej lub szkody 
w uprawach gdy zgłoszenie następuje bezpośrednio przed 
sprzętem lub w jego trakcie. Trzeba pamiętać, że nie jest 
ono dokładnym wyliczeniem szkody. Dokładne wyliczenie 
robimy przy szacowaniu ostatecznym na podstawie 
protokołu z oględzin. Szacowanie ostateczne jest już 
szczegółowym przeliczeniem na złotówki m.in. obszaru 
uprawy, która została zniszczona. Jednak w przypadku 
wystąpienia sporu pomiędzy stronami, na przykład co do 
wysokości odszkodowania, w ciągu trzech miesięcy od 
otrzymania decyzji możliwe jest wystąpienie na drogę 
sądową. Ma do tego prawo zarówno właściciel gruntu, jak 
również zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego. Od 
sporządzenia protokołu jest 30 dni na wypłatę 
odszkodowania. Jak widać sama procedura nie jest 
szczególnie skomplikowana. Jak to w życiu bywa każda 
strona ma swoje racje i trudno jest znaleźć złoty środek. 
Najważniejszy jak zawsze jest dialog i chęć współpracy. 
Rolnicy głośno mówią o prawach jakie im przysługują 
z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzynę, jednak 
często zapominają o swoich obowiązkach, a mianowicie
o: grodzeniu pól w celu zabezpieczenia przed dzikami czy 
sarnami oraz nie zakładania upraw w bliskim  sąsiedztwie 
lasu, gdzie wiadomo, że żyją zwierzęta, a zapach 
uprawianej kukurydzy czy łubinu zachęca do skorzystania 
z łatwego pożywienia. 

W jakiej sytuacji nie można ubiegać się o wypłatę 
odszkodowania? 
Za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, kopce 
w bezpośrednim sąsiedztwie lasu. Rolnikom którzy nie 
dokonali sprzętu (zbioru upraw) w terminie określonym  
przez ustawę. W sytuacji gdy uprawa jest prowadzona 
z rażącym naruszeniem zasad agrotechnicznych. 
Odszkodowanie nie należy się również za szkody 
wyrządzone przez zwierzynę łowną objęta całoroczną 
ochroną oraz za szkody nie przekraczające wartości 
100 kg żyta w przeliczeniu na 1 hektar. 

Szczegółowy tryb szacowania szkód łowieckich reguluje Ustawa z dnia 
15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1507). 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
PATENTY NA PREZENTY 

Święta Bożego Narodzenia to najbardziej uroczyste 
święta w naszej tradycji, wszyscy czekamy na nie  
z utęsknieniem. I jak co roku, z tej okazji wybieramy 
świąteczne upominki. Macie już swoje patenty na 
prezenty? Jeżeli nie, podpowiadamy. Jak samemu 
przygotować świąteczne dekoracje? Jak obdarować 
najbliższych, aby domowy budżet się dopiął,  
a obdarowani byli zadowoleni? Z pomocą przychodzi 
Monika Pudykiewicz z Kotów – mama dwójki dzieci, 
żona, blogerka oraz uzdolniona rękodzielniczka 
tworząca wyjątkowe zabawki i ubranka dla 
najmłodszych pod autorską marką Bobelito. 

Pani Monika przyjmuje nas w swoim atelier, mnóstwo jest 
tu tkanin, cekinów, kolorowych filców oraz innych 
drobiazgów. Z wszystkich tych rzeczy powstają później 
niepowtarzalne ozdoby i dekoracje. Wzrok przyciąga 
kalendarz adwentowy w kształcie choinki, przymocowane 
do niego woreczki z naszytymi złotymi cyferkami. Jak 
przygotować taki kalendarz? Pani Monika przyznaje że 
drewnianą konstrukcją zbudował jej mąż Leszek. Ona 
starannie uszyła woreczki, w których pochowała cukierki 
dla córki Alicji. Istnieje jednak  prostszy i tańszy sposób na 
zrobienie podobnego kalendarza. Nasza bohaterka 
podpowiada – można wykonać taki kalendarz np. z rolek 
po papierze toaletowym. Rolki malujemy na zielony kolor, 
układamy w kształt choinki i za pomocą kleju na gorąco 
mocujemy do kartonu. Do środka chowamy słodycze, 
otwory zaklejamy bibułą. Na koniec przyklejamy cyferki  
i gotowe!  

Świąteczny wieniec na drzwi wykonany z bombek 
choinkowych nawleczonych na metalowy wieszak, na 
pewno zrobi wrażenie, a jego wykonanie jest banalnie 
proste. Do zrobienia takiego cuda potrzebujemy zwykły 
metalowy wieszak, na który nawlekamy bombki jedną po 
drugiej. Na koniec możemy dodać piękną kokardkę i już! 
Mamy niepowtarzalna ozdobę. Przygotowując świąteczne 
dekoracje i ozdoby można poczuć prawdziwego ducha 
świąt, a i zabawy jest sporo. Nasza bohaterka dodaje, że 
ozdoby świąteczne przygotowuje wspólnie z pomocą 
swojej pięcioletniej córki Alicji. 

– Dzięki temu mogę wrócić do czasów mojego dzieciństwa 
i tak jak kiedyś wycinać pieczątki z kartofla. Później takimi 
świątecznymi motywami dekoruję papier, w który 
pakowane są prezenty dla najbliższych. W dzisiejszych 
czasach, gdy generalnie wszystko można sobie samemu 
kupić w sklepie, nowego uroku i czaru nabierają drobiazgi 
zrobione własnoręcznie. Wszystko przygotowane z sercem 
jest świetną propozycją na prezent. – mówi Monika 
Pudykiewicz. – Nie trzeba być specjalnie uzdolnionym 
artystą, aby przygotować taką niespodziankę. Wspólne 
zdjęcie w ramce ozdobionej przez nas czy dzieci, 
wręczone kochanej babci będzie o wiele bardziej cieszyło 
niż kolejna rzecz kupiona w pośpiechu. Dobrym pomysłem 
na upominek są niewielkie, starannie zapakowane 
paczuszki ze słodyczami np. pierniki pieczone oraz 
dekorowane przez nas. Jak widać w większości wystarczą 
chęci i nawet ograniczony budżet nie stoi na przeszkodzie! 
A jeżeli już naprawdę nie wiemy czym obdarować 
najbliższych, zawsze pozostaje ponadczasowa książka 
i skarpetki. Tak! Skarpetki! Są praktyczne, a obecnie 
produkowane w tak pięknej kolorystyce i wzorach, że 
z prezentu passe stały się prezentem super trendy –
przekonuje. Jednak to, o czym przede wszystkim należy 
pamiętać podczas Bożego Narodzenia, to wzajemna 
życzliwość i miłość, bo nawet najdroższy prezent nie 
zastąpi ciepła, rodzinnej atmosfery i ludzi, którzy nas 
kochają. Życzymy Wam, wspólnie z panią Moniką, 
wspaniałych Świąt!   

Więcej propozycji na niepowtarzalne prezenty 
znajdziecie na blogu pani Moniki: www.rarplaneta.pl. 

GRUDNIOWE MARZENIA 

Zachęcanie do nauki języka niemieckiego, poznanie 
tradycji bożonarodzeniowych krajów niemieckojęzycznych 
i pobudzanie zainteresowania ich kulturą – to niektóre z 
celów projektu „Dezemberträume Koch- und 
Bastelworkshop” realizowanego przy współpracy 
z mniejszością niemiecką z Tworoga. 28 listopada 
w Szkole Podstawowej w Tworogu zorganizowano 
warsztaty świąteczne, w których wzięły udział dzieci z klas 
I-III z Tworoga oraz zaproszeni uczniowie z opiekunami ze
szkół podstawowych z Boruszowic i Wojski.  
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Podczas trwania projektu uczniowie pod okiem nauczycieli 
oraz członków DFK w Tworogu przygotowali wieńce 
adwentowe, dekorowali pierniczki oraz tworzyli ozdoby 
choinkowe z papieru. Pierniki dla dzieci upiekła pani 
Brygida Rekus, której nauczycielki języka niemieckiego 
bardzo serdecznie dziękują. W trakcie projektu śpiewane 
były kolędy oraz pieśni adwentowe. Za przygotowanie 
projektu odpowiedzialne były nauczycielki języka 
niemieckiego Anna Lipka-Zanozik oraz Ewa Gwiazdowska. 

WYSTAWA PTAKÓW…  
I NAGRODY 

Te ptaki potrafią fascynować i to nie tylko hodowców. 
Kanarki i ptaki egzotyczne po raz kolejny stały się 
obiektami masowego zachwytu. 10 i 11 listopada  
w Szkole Podstawowej w Tworogu odbyły się 
Mistrzostwa Polskiego Związku Hodowców Kanarków  
i Ptaków Egzotycznych  połączone z wystawą ptaków.  

– Już od piątku w naszej szkole podczas przerw można 
było usłyszeć śpiew kanarków i odgłosy skrzeczących 
papug. W plebiscycie na najpiękniejszego ptaka, nasi 
uczniowie wybrali piękne i okazałe papugi ara. 
Mistrzostwom towarzyszyła wcześniejsza prelekcja dla 
uczniów prowadzona przez ornitologa – pana Belika 
dotycząca ptactwa zamieszkującego nasze lasy. Nasi 
hodowcy wzorem ubiegłych lat zorganizowali konkurs 
plastyczny skierowany dla uczniów naszej szkoły – 
relacjonuje Katarzyna Mika. Poniżej nagrodzeni uczniowie.  

Mistrzostwa jednak to przede wszystkim święto hodowców. 
Czas weryfikacji osiągnięć i okazja do manifestacji swoich 
zainteresowań. Organizatorzy (PZHKiPE Oddział 
Tarnowskie Góry) jak co roku stanęli na wysokości zadania 
i sprawili, że ten, dla nich wyjątkowy weekend stał się nie 
lada atrakcją dla całej gminy Tworóg. Zobaczcie naszą 
fotorelację na www.twg-kurier.pl. 

ANDRZEJKI Z POLICJĄ 

Andrzejki to jeden z tych wyjątkowych i magicznych 
dni w roku gdy pytamy o przyszłość i szczęście. 
Współcześnie wróżby andrzejkowe są świetną formą 
zabawy z humorystycznym akcentem. Tak też było w 
piątek 23 listopada na imprezie andrzejkowej dla dzieci 
i młodzieży, którą zorganizował GOK w Tworogu. 

Na młodszych i starszych uczestników czekało wiele 
atrakcji między innymi wróżby andrzejkowe, słodki 
poczęstunek oraz świetna muzyka. Uczestnicy zabawy 
poznali swoje przyszłe zawody oraz możliwe imiona 
przyszłych narzeczonych. Atmosfera towarzysząca 
imprezie była wspaniała, dzieciaki świetnie się bawiły.  
 

Niespodzianką dla dzieci było spotkanie z panem 
policjantem na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły. Dzielnicowy, asp. Maciej  Bobola, opowiadał 
dzieciom jak prawidłowo poruszać się po drodze oraz 
zachęcał dzieci do noszenia odblasków. Spotkania z 
młodzieżą stanowią jeden z punktów planu priorytetowego 
Policji z Tworoga. W związku z tym na spotkaniach z 
młodzieżą poruszane są tematy bezpiecznego poruszania 
się po jezdni oraz prawidłowego zachowania w szkole. 
Dzieci czynnie uczestniczyły w dyskusji odpowiadając na 
zadawane pytania oraz wykazując się dużą wiedzą na 
temat bezpieczeństwa w poruszaniu się po drodze. 
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KURIER KULTURALNIE 
LEKCJE PATRIOTYZMU 

Rzeczywistość tych, którzy zagwarantowali nam 
niepodległość to trudny fragment historii obfitujący  
w rodzinne tragedie, strach i brak poczucia 
bezpieczeństwa. Jednocześnie to wówczas nadzieja na 
lepsze jutro, wewnętrzna siła, wola walki i wiara w Polskę 
były wystarczająco silne, by stawić czoło wyzwaniom. 
Minęło sto lat od odzyskania niepodległości. Czy dziś 
rozumiemy naszą przeszłość? Czy doceniamy i szanujemy 
niepodległość? Odpowiedzią niech będą obchody rocznicy 
przygotowane przez gminne placówki oświatowe. 
Wydarzenia warte zapamiętania, bo przygotowane przez 
młode pokolenie, przez dzieci wychowane w Polsce,  
o którą walczyli ich pradziadkowie.  

Zaczynamy od Oddziałów Gimnazjalnych w Brynku.  
9 listopada uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali 
blok programowy nawiązujący do 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Od rana w klasach wiele się 
działo. Był szkolny konkurs  „Niepodległa Polska” oraz quiz 
„Czy znasz hymn Polski?”. Na szkolnym holu uczniowie 
klas trzecich wykonali wzruszającą i pouczającą 
inscenizację „Szabla”, w której młodość i internetowa 
rzeczywistość zderzyły się z historią i dojrzałością. Po 
godzinie jedenastej wszystkie klasy, wspólnie odśpiewały 
cztery zwrotki hymnu narodowego. Na zakończenie 
obchodów odbył się Szkolny Konkurs Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej. Do refleksji i zadumy dołączyła 
muzyka – prosta, rytmiczna, w której pierwsze skrzypce 
gra treść… Czy młodzież rozumie, docenia i szanuje?  
W Brynku i Tworogu nie podlega to dyskusji.  

Tego samego dnia, niemal równolegle świętowali 
uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach. Nim rozpoczęła się uroczysta 
akademia na sali gimnastycznej, uczniowie klas VI-VIII 
odtańczyli Poloneza K. Ogińskiego „Pożegnanie z Polską”.
Zrobili to w wyjątkowej scenerii – na szkolnym boisku 
oświetlonym listopadowym słońcem. Z flagami w dłoniach, 
z powagą na twarzach, w skupieniu i z pełnym 
zrozumieniem wzniosłości chwili. – Kolejnym  elementem 
obchodów było wysłuchanie piosenek patriotycznych 
i żołnierskich, a następnie obejrzenie przedstawienia pt. 
„Pisk Białego Orła” według scenariusza Adama Szafrańca. 
Spektakl opowiadał historię wielopokoleniowej wiejskiej 
rodziny, której życie było przepojone miłością do Ojczyzny. 
Członkowie rodziny gotowi byli na różne poświęcenia 
z narażeniem życia włącznie. Symbolem przewodnim 
przedstawienia był Biały Orzeł – znak Polski, którego „pisk” 
nie pozwalał tracić nadziei na wolność. Słowami lektora, 
nastrojową muzyką oraz wyjątkowym tańcem dziewcząt 
została opowiedziana  legenda o Białym Orle. Występ 
uczniów dostarczył wielu wzruszeń oraz pobudził ducha 
patriotyzmu – relacjonują dyrektor szkoły, Anna Rogala-
Goj oraz nauczycielka, Iwona Pilc. 

 

Wydarzenia sprzed wieku stały się również tematem 
przewodnim w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wojsce. Tam postanowiono połączyć obchody 
z tradycyjnymi marcinkami. 9 listopada zamiast lampionów 
dzieci niosły białe i czerwone balony. Nim jednak wszyscy 
wyszli na ulicę, w szkolnym holu miała miejsce akademia 
poświęcona rocznicy odzyskania niepodległości. Jej 
najbardziej wymowną częścią był kończący spotkanie w 
szkole, biało-czerwony taniec. 

Szkoła w Tworogu posiada certyfikat Szkoły Młodych 
Patriotów, a to oznacza, że wychowanie w wolności, 
godności, solidarności oraz kształtowanie postaw 
patriotycznych nie są tutaj przypadkiem, a świadomym 
działaniem i szkolną codziennością. Tego samego dnia 
uczniowie podstawówki również odśpiewali cztery zwrotki 
hymnu narodowego, natomiast 15 listopada w szkole w 
Tworogu odbyła się uroczysta akademia przygotowana 
przez klasy piąte oraz zespół wokalny „Kamratki”. 
Uzupełnieniem obchodów stała się wystawa prac 
plastycznych „Polska moim domem”, która ozdobiła 
szkolne ogrodzenie. 
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Białe i czerwone wstęgi wirujące przed publicznością  
w rytm wzniosłej muzyki zrobiły ogromne wrażenie. 
Tymczasem to był dopiero początek… Na ulicy już czekał 
św. Marcin na koniu gotów oddać swój płaszcz żebrakowi. 
Dzieci, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, zaproszeni 
goście – wszyscy udali się do sali „Pod Różą”, gdzie raz 
jeszcze uczczono pamięć o Niepodległej wypuszczając  
w niebo mnóstwo biało-czerwonych balonów. Spotkanie 
zakończono rozstrzygnięciem konkursu plastycznego, 
zabawą z animatorami i słodkim rogalem.   

JESZCZE BĘDZIE PIĘKNIE…,  
MIMO WSZYSTKO 

Jeszcze będzie pięknie…, mimo wszystko. Tylko załóż 
wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie… – te 
słowa Jana Pawła II stały się mottem tegorocznych 
marcinek w Szkole Podstawowej w Tworogu. Cykliczne 
wydarzenie pod nazwą „Łańcuch serc św. Marcina” 
zorganizowano 10 listopada. Jak co roku wspomnieniu 
Świętego towarzyszyła akcja charytatywna.  

Tym razem serca uczestników marcinek otwarły się na  
7-letniego mieszkańca gminy – Bruno Musiała. Dochód  
z marcinek przekazano na rehabilitację chłopca. Bruno 
walczy z lekooporną padaczką. Nie mówi, nie rozumie 
świata, w którym żyje, potrzebuje pomocy przy każdej 
życiowej czynności. Co najgorsze, Bruno nie ma 
postawionej diagnozy. Rodzice nie poddają się jednak, 
 

Foto. Wydarzenie rozpoczęto tradycyjnie w kościele parafialnym krótką 
inscenizacją dotyczącą żywota świętego. W szkole natomiast miało 

miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego (laureaci na zdj. powyżej), 
były animacje dla dzieci oraz kawa, herbata, ciasta, wata cukrowa i 

oczywiście świętomarcińskie rogale. 
 

szukają odpowiedzi i nie przestają wierzyć, że kiedyś 
pojawi się przełom.  

Marcinki pod patronatem Wójta gminy zorganizowała Rada 
Rodziców SP Tworóg wspólnie z nauczycielami i uczniami 
szkoły. Jak co roku licznie, hojnie i z sercem w organizację 
wydarzenia włączyli się rodzice. – Pozostają anonimowi, 
ale ich działania są widoczne. Pieką ciasta, przygotowują 
rękodzieło, poświęcają swój prywatny czas, również 
w weekendy. Nie odmawiają pomocy, zawsze można na 
nich liczyć, a efekty ich pracy są wspaniałe i za to należą 
im się podziękowania – mówi przewodnicząca Rady 
Rodziców Ewelina Szyguła. Akcja charytatywna na rzecz 
Bruno Musiała była kontynuowana podczas jarmarku 
adwentowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu.  

ŚWIĘTA BLIŻEJ NAS! 

Ten szczególny czas w roku wymaga wyjątkowej 
oprawy. 2 grudnia w GOK-u w Tworogu oraz w Kotach 
zorganizowano jarmarki adwentowe, które niczym 
niezawodny przepis na ciasto, znów się udały! 
Polecamy nasze galerie na www.twg-kurier.pl oraz 
www.gok-tworog.pl  

Foto. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, były prezenty 
rozdawane przez Świętego Mikołaja i przejażdżki bryczką. Można było 

posłuchać występu orkiestry dętej oraz rozgrzać się przy ognisku. Każdy 
mógł znaleźć coś pysznego w punktach gastronomicznych. Mimo,  

że pogoda nie rozpieszczała, frekwencja dopisała, a atmosfera była 
wesoła i świąteczna. No cóż święta tuż, tuż… 

 

Foto. Jarmark w Kotach odbył się po raz trzeci. A zorganizowała go 
Grupa Rowerowa przy wsparciu księdza proboszcza oraz parafialnego 

Caritasu. Na straganach znalazły się między innymi wieńce adwentowe, 
ozdoby choinkowe, pierniki oraz wiele innych dzieł wykonanych przez 

lokalnych rękodzielników. 
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KONKURS GWARY ŚLĄSKIEJ 

To już szkolna tradycja, że nasi uczniowie wygrywają 
konkursy gwarowe. Tym razem Antosia Osadnik z klasy 
VIII i Łucja Żelosko z klasy VI w Konkursie Gwary 
w Wielowsi zajęły I i II miejsce. Dziewczynki popisywały się 
pięknymi, autorskimi tekstami nauczyciela edukacji 
regionalnej Józefa Ziaja. Jury bardzo wysoko oceniło 
walory autorskiego tekstu oraz sposób prezentacji. 
Gratulacje dla uczennic oraz ich opiekuna. 

Dyrektor SP Tworóg Małgorzata Ziaja

W KAŻDEJ BAJCE LICHO ŚPI 

Ilustracje Roksany Krok – uczennicy klasy VII 
SP w Tworogu zostały wyróżnione w IX edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Straszki Śląskie –
Bohaterowie legend, bajek i przywiarek” organizowanego, 
pod honorowym patronatem Prezydenta Katowic, Rektora
Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Związku 
Polskich Artystów Plastyków, przez Miejski Dom Kultury 
„Południe” w Katowicach.  Na konkurs wpłynęło 1014 prac, 
przyznano 17 nagród i wyróżnień. Roksana wykonała trzy 
ilustracje do opowiadania „W każdej bajce licho śpi”. 

Marta Kuryło-Pawliczek

 „ŚLĄSK MOIM DOMEM” 

W październiku i listopadzie w SP w Tworogu realizowany 
był projekt mozaiki pt. „Śląsk moim domem”. Projekt 
zainspirowany został obrazem „Pejzaż Śląski” Pawła 
Wróbla ze zbiorów Muzeum Śląskiego. Autorami koncepcji 
i projektu byli: nauczyciel Marta Kuryło-Pawliczek wraz z 
uczniami: Jagodą Pawliczek, Filipem Nowakiem z klasy III 
A gimnazjum. Projekt realizowany był przez wszystkie 
klasy IV, V, VI. Wykorzystano kolorowy papier z recyklingu 
i kolorowe gazety, które posegregowane zostały w grupy 
kolorystyczne. Mozaika zabezpieczona została spoiwem 
naturalnym. Wymiary tego niecodziennego obrazu 
wynoszą 125 X 400 cm. Ta ogromna przestrzeń wymagała 
od uczniów kilku godzin pracy. 

 

Foto. Na scenie pojawiły się również elfy z wesołymi animacjami dla 
dzieci i św. Mikołaj z upominkami ufundowanymi przez sołtysa i radę 

sołecką z Tworoga. W kawiarence natomiast można było kupić słodkości 
lub rękodzieło i wspomóc w ten sposób Bruno Musiała chorującego  

na lekooporną padaczkę.  

 
 

PODZIĘKOWANIA 

Rada Rodziców Szkoły w Tworogu serdecznie dziękuje 
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
organizację marcinek oraz włączyli się w akcję 
charytatywną na rzecz Bruno Musiała.  

W sposób szczególny dziękujemy wszystkim rodzicom 
za ich ogromne serce, za zrozumienie i chęć niesienia 
pomocy. Akcja charytatywna była kontynuowana 
podczas jarmarku adwentowego w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Tworogu. Dochód ze sprzedaży ciast, 
ciepłych napojów oraz rękodzieła (łącznie 3 tys. zł) 
zostanie przekazany rodzicom chłopca 11 grudnia 
podczas szkolnego jarmarku bożonarodzeniowego. 
Pieniądze są przeznaczone na kosztowny turnus 
rehabilitacyjny.  

DZIĘKUJEMY! 

Foto. W GOK-u świątecznym zakupom towarzyszył koncert młodych 
talentów w bożonarodzeniowej odsłonie (Marta Walos, Benjamin 

Jaruszowic, Antonii Jaruszowic, Robert Lubosz i Krystian Samol) oraz 
występ tancerzy prowadzonych przez Oliwię Watołę w GOK-u w ramach 

Akademii Sportu DESHI.  

Piękna mozaika „Śląsk moim domem”, efekt pracy uczniów 
inspirowany 100-leciem niepodległości Polski, zdobi 
korytarz szkolny, zachwycając i wprawiając w dumę 
każdego ucznia. 

Marta Kuryło-Pawliczek
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wydobywamy wielkie paczki darów. Maluchy, pięknie 
ubrane w biało-czerwone stroje, które nie umieją 
udźwignąć ogromnych paczek. I zdanie usłyszane od 
jednej z dziewczynek, która na pytanie, kto ją nauczył tak 
pięknie mówić po polsku, z rozbrajającą szczerością 
odpowiada, mama… Obraz trzeci – około 700 uczniów 
z całego okręgu zgromadzonych w jednej szkole 
śpiewających Mazurka Dąbrowskiego… I jeszcze jeden –
gmina Jaszuny, kończymy rozpakowywanie darów, które 
przywieźliśmy dla mieszkańców. Wszyscy, bez względu na 
wiek, pełnioną funkcję stoimy w kolejce, odbieramy 
pakunki i zanosimy je do budynku urzędu… I rozmowy ze 
starostami, merami okręgów, dyrektorami, nauczycielami 
szkół, z których jednoznacznie wynika, że poza pomocą 
materialną dla wszystkich Polaków mieszkających na 
Wileńszczyźnie najważniejsza jest świadomość, że rodacy 
w ojczystym kraju o nich nie zapomnieli, że podtrzymują 
więź łączącą ich z tymi, którzy mieszkają na terytorium 
innego kraju, ale przecież miłość do ojczyzny to uczucie, 
które przepełnia ich życie na co dzień. To doświadczenie 
głębokiego patriotyzmu, nieskrywanej dumy z bycia 
Polakiem jest najbardziej dojmującym doznaniem, które 
nam towarzyszyło podczas wyjazdu. Każdy ze spotkanych 
na Wileńszczyźnie Polaków, od tych najmniejszych, po 
dorosłych może być dla nas wzorem umiłowania kraju 
ojczystego i patriotyzmu. Dlatego w naszym przekonaniu 
akcja, w którą zaangażowaliśmy się w tym roku, powinna 
na trwałe wejść do kalendarza działań szkoły na rzecz 
drugiego człowieka, bo korzyści z tej akcji są obopólne, 
a dla wychowania naszych uczniów bezcenne. Łatwo być 
Polakiem we własnym kraju, znacznie trudniej na 
obczyźnie. Chcielibyśmy, by nasi uczniowie to rozumieli, 
by uczyli się patriotyzmu od rówieśników, którzy żyją poza 
Polską, ale także, by im pomagali. I choć do kolejnej akcji 
pozostał cały rok, to z pewnością weźmiemy w niej udział. 
Mamy także nadzieję, że uda nam się nawiązać 
współpracę ze szkołami na Litwie tak, by uczniowie 
naszych szkół mieli możliwość wymiany doświadczeń, 
a być może naocznego poznania warunków życia ich 
kolegów – Polaków na Litwie.  Dla nas uczestniczących 
w wyjeździe był on niezwykłą lekcją patriotyzmu, pokory 
oraz pasmem wzruszeń, które na zawsze pozostaną 
w pamięci. 

W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować 
rodzicom, uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali 
się w akcję i już teraz zaprosić do wspólnego działania 
w roku przyszłym. 

Anna Rogala-Goj i Małgorzata Ziaja

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA, 
KIEDY JĄ KOCHAMY 

Te słowa autorstwa św. Urszuli Ledóchowskiej 
przyświecały tegorocznemu dziełu pomocy Polakom 
na Wileńszczyźnie od lat niesionemu przez księdza 
Ryszarda Umańskiego, proboszcza parafii NMP 
Częstochowskiej w Częstochowie. Charyzma księdza 
sprawia, że gromadzi wokół siebie wielu ludzi, którzy 
wspierają ideę pomocy Polakom mieszkającym na 
Kresach. 

W tym roku do akcji Święty Mikołaj na Kresach zaproszone 
zostały szkoły z dwóch delegatur Kuratorium Oświaty  
w Katowicach – delegatury w Bytomiu i w Bielsku Białej. 
Szkoły naszej gminy – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
Jana Pawła II w Boruszowicach oraz Szkoła Podstawowa 
im. Powstańców Śląskich w Tworogu z oddziałami 
gimnazjalnymi w Brynku odpowiedziały na apel Dyrektor 
Delegatury KO w Bytomiu. W naszych szkołach 
przeprowadzona została na początku listopada zbiórka 
darów dla Polaków – mieszkańców Wileńszczyzny, o czym 
pisaliśmy na stronach internetowych i na facebooku. 
Zawieźliśmy dary do Bytomia, spotkaliśmy się z dziećmi 
należącymi do zespołu Bursztynki ze szkoły w Pakienie, 
sami się tu prezentowaliśmy podczas uroczystości w dniu 
9 listopada. I wówczas przyszło zaproszenie – jako 
dyrektorzy mamy dołączyć do grupy wolontariuszy i jechać 
do Wilna, by wraz z księdzem Umańskim zawieźć 
zgromadzone dary. Niezależnie od autokaru wypełnionego 
do ostatniego miejsca tymi, którzy od dziesięciu już lat 
wraz z księdzem pomagają na Kresach, do Wilna ruszył 
12-tonowy tir. Wyjazd doszedł do skutku w dniach  
21-24 listopada.  

Teraz po powrocie, z perspektywy kilku minionych dni, gdy 
opadły emocje i wzruszenia,  można podzielić się 
spostrzeżeniami, wyrazić refleksje, wydobyć z pamięci 
obrazy… Ten, który najmocniej utkwił w pamięci… obraz 
witających nas dzieci w szkole w Pakienie. W śląskich 
strojach,  z otwierającym program artystyczny polonezem, 
z urzekającą recytacją, z pieśniami patriotycznymi. Dzieci 
pięknie mówiące po polsku, z radością witające rodaków. 
Obraz kolejny – noski przedszkolaków przyklejone do 
szyb, bacznie obserwujące wielkiego tira, z którego 
 

Foto. Gimnazjaliści z Brynka podczas przygotowywania paczek. Każda 
opisana i ozdobiona czerwonym sercem… 
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NA MORCINA NOJLEPSZO 
GYNSINA 

Na marcinki, na niedzielę, na święta… Gęsina to 
kaloryczne, ale zdrowe mięso bogate  
w pełnowartościowe białko i nienasycone kwasy 
tłuszczowe. Dostarcza wielu cennych witamin oraz 
składników mineralnych: potasu, fosforu, magnezu, 
żelaza, cynku. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  
w Tarnowskich Górach oraz  Biblioteka i Ośrodek 
Kultury w Tąpkowicach po raz kolejny zorganizowali 
Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych, który  
w tym roku poświęcono właśnie gęsinie.  

Przegląd potraw z gęsiny odbył się 14 listopada pod 
hasłem „Na Morcina nojlepszo gynsina”. Naszą gminę 
reprezentowały gospodynie z Nowej Wsi Tworoskiej  
i Boruszowic-Hanuska. KGW z Boruszowic-Hanuska 
przyrządziło m.in. ściyrka na gynsinie, gulasz z gynsich 
pipków, gynsio wontroba z jabłkami, filowano gynsio kita. 
Na stole pojawiły się również świętomarcińskie rogale. Jury 
zwróciło jednak uwagę na aromatyczny rosół z gęsiny, 
który zdobył wyróżnienie. Z kolei gospodynie z Nowej Wsi 
Tworoskiej zapunktowały wyróżnionym przez jury, 
przepysznym tatarem z gęsiny oraz gulaszem  
z warzywami.  Na ich stole znalazły się również smalec  
z gęsiny, okrasa z gęsi, i udko gęsie pieczone w kapuście.   

Przegląd obserwował z-ca wójta, Łukasz Ziob. – 
Gospodyniom z naszej gminy należą się gratulacje  
i podziękowania za chęć podzielenia się swoją kulinarną 
wiedzą, za pomysłowe przygotowanie wszystkich 
przysmaków, za dbałość o szczegóły widoczną m.in.  
w sposobie podania dań. Warto dodać, że gospodynie 
wystąpiły w strojach regionalnych, co świetnie uzupełniło 
prezentację – mówi.  

 

Składniki: dwie nogi z gęsi bez skóry, kilka korniszonów, 
mały słoiczek podgrzybków marynowanych, jedna cebula, 
½ granatu, koperek, sól, pieprz i szczypta cząbru. 

Przygotowanie: mięso z nogi gęsi oddzielić od kości 
i pokroić na mniejsze kawałki, włożyć do zamrażarki na 
kilkanaście minut. Korniszony, cebulę i grzybki drobno 
pokroić. Następnie zmielić mięso i dokładnie wymieszać,
dodając żółtko oraz pokrojone składniki razem z pestkami 
granatu. Podawać z chlebem razowym. 

WIĘCEJ PRZEPISÓW NA WWW.TWG-KURIER.PL 

Składniki: 2 gęsie nogi, farsz:  90 g wątróbki, 2 łyżki tartej 
bułki namoczonej w mleku (może być czerstwa bułka, 
namoczona i przemielona), cebula sparzona i posiekana, 
1 jajko, tymianek, rozmaryn, sól, dużo pieprzu. 

Przygotowanie: nogi wyluzować (pozbawić kości), 
pozostawiając kawałek kostki na końcu nogi. Składniki 
farszu wymieszać i włożyć w miejsce po kościach. Skórę 
nóg zeszyć nicią kuchenną lub spiąć wykałaczką. 
Piekarnik nagrzać do 180 stopni. Nogi natrzeć 
przyprawami obsmażyć na patelni na złoty kolor, można 
nakłuć igłą, aby łatwiej wytapiał się tłuszcz. Przełożyć do 
naczynia w którym będziemy piekły. Wstawić do 
piekarnika, piec 1 godzinę od przykryciem, następnie 
1,5 godziny bez przykrycia, tym razem odwracając nogi 
co pół godziny. 

OKRASA Z GĘSI Z GRANATEM (TATAR) 
Przepis gospodyń z Nowej Wsi Tworoskiej 

UDKA Z GĘSI FASZEROWANE 
Przepis gospodyń z Boruszowic-Hanuska 

SMACZNIE I SWOJSKO, CZYLI 
PRZEPISY NASZYCH GOSPODYŃ 

Konkurs Potraw Tradycyjnych i Regionalnych to dobra 
okazja, by zapytać gospodynie o sprawdzone przepisy, 
które możecie wykorzystać podczas świąt Bożego 
Narodzenia. Oto receptury, które was nie zawiodą!  

Foto. Przerywnikiem kulinarnych potyczek były występy artystyczne oraz 
kulinarna konkurencja dla wójtów i burmistrzów. W tarciu ziemniaków na 

czas wziął udział z-ca wójta Łukasz Ziob (na zdj. po lewej).  
Jak widać świetnie sobie radzi! 

Foto. www.biok.pl 
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KANALIZACJA W BUDOWIE 

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska 
– najdroższej inwestycji w historii gminy Tworóg 
wartej ponad 10 mln zł. Prace potrwają do końca 
przyszłego roku.   

Pierwszym etapem realizacji projektu było wykonanie 
rurociągu do zbierania ścieków z sieci kanalizacyjnej 
pomiędzy Brynkiem a Nową Wsią Tworoską. Odcinek  
o długości ok. 650 m ma docelowo połączyć kanalizację  
w obydwu sołectwach. Budowa kolektora ruszyła  
20 listopada i trwała ok. 2 tygodni. W tej samem okolicy,  
w przyszłym roku powstanie przepompownia. W tej chwili 
ekipa pracuje na ul. Piaskowej i Brynkowskiej. Jak 
informuje kierownik budowy, prace będą przerwane tylko  
w przypadku silnego mrozu, aktualna pogoda nie zakłóca 
robót i wszystko przebiega zgodnie  
z projektem. Wykonawcą inwestycji jest firma INSBUD  
Sp. z o. o., natomiast dostawcą części urządzeń jest firma 
Flovak.  

W realizację inwestycji społecznie zaangażował się 
mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej, Reinhard Schygulla, 
który już na etapie projektowym czynnie uczestniczył  
w przygotowaniu dokumentacji i mapek. – To bardzo 
ułatwiło nam pracę i jesteśmy wdzięczni za tak duże 
zaangażowanie i realną pomoc – mówi wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. Na realizację projektu „Budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś 
Tworoska wraz z pompownią próżniowo-tłoczną  
i rurociągiem tłocznym” gmina Tworóg pozyskała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego 
w wysokości 6 956 828,26 PLN.  Reszta to wkład własny 
gminy w formie kredytu.  

KONIEC REMONTU?  

Remont ul. Wiejskiej w Brynku nieco się przeciągnął. 
Droga miała być gotowa 30 listopada, będzie w połowie 
grudnia. Remont obejmował ściągnięcie starej 
nawierzchni, wymianę podbudowy, stabilizację gruntu, 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodnika 
(nowe obrzeża i krawężniki).  

Wartość inwestycji to niemal 600 tys. zł. Dofinansowanie 
w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz 
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej” wynosi 307 tys. zł. Resztę 
pokrywa budżet gminy. – Póki co, obiecane przez rząd 
pieniądze nie wpłynęły. Mamy jednak nadzieję, że to tylko 
kwestia czasu – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

BORUSZOWICE I HANUSEK 
ZMIENIAJĄ SIĘ NA LEPSZE 

– To poważne i kosztowne przedsięwzięcie. Dołożymy 
wszelkich starań, by niedogodności wynikające  
z prowadzonych robót były jak najmniej odczuwalne dla 
mieszkańców. Niemniej należy uzbroić się w cierpliwość, 
bo z pewnością pojawią się chwilowe utrudnienia w ruchu. 
Musimy się z tym zmierzyć pamiętając, że budowa 
kanalizacji to ważny krok w rozwoju wsi – mówi wójt. 

Gmina Tworóg otrzymała pomoc finansową w formie 
dotacji celowej w Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw 
Lokalnych na realizację trzech zadań istotnych dla sołectw 
województwa śląskiego w roku 2018: 

 Zagospodarowanie centrum miejscowości 
Boruszowice” – całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosi 14.920,00 zł. Dofinansowanie ze środków 
Województwa Śląskiego to 10.000,00 zł, wkład 
Gminy Tworóg wynosi 4.920,00 zł. 

 „Zagospodarowanie centrum miejscowości 
Hanusek” – całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosi 3.960,00 zł. Dofinansowanie ze środków 
Województwa Śląskiego to 2.000,00 zł, wkład 
Gminy Tworóg wynosi 1.960,00 zł. 

 „Budowa placu zabaw w miejscowości 
Hanusek” – całkowity koszt przedsięwzięcia 
wynosi 44.977,41 zł. Dofinansowanie ze środków 
Województwa Śląskiego to 35.000,00 zł, wkład 
Gminy Tworóg wynosi 9.977,41 zł. 

 

Foto. Reinhard Schygulla, wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz przedstawiciel 
wykonawcy w miejscu budowy kolektora pomiędzy Brynkiem  

a Nową Wsią Tworoską. 



15 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

R            E            K            L            A            M            A 

SENIORZY DZIAŁAJĄ W  SIECI 

16 listopada pierwsza grupa seniorów skupionych  
w Klubie Seniora działającym przy Gminnym Ośrodku 
Kultury ukończyła szkolenie z zakresu kompetencji 
cyfrowych, przeprowadzone w ramach projektu 
„Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg”.  

Sześcioro uczestników nauczyło się korzystać z serwisów 
społecznościowych, instalować programy i aplikacje oraz 
używać oprogramowania do edytowania zdjęć. – Zanim 
wzięłam udział w kursie „Działam w sieciach 
społecznościowych” bałam się komputera – przyznaje pani 
Barbara Izworska, uczestniczka szkolenia. – W związku z 
moją pracą na rzecz seniorów, kompetencje komputerowe 
są dla mnie bardzo istotne i potrzebne. Spotkania 
przebiegały w fantastycznej atmosferze, a prowadząca – 
pani Jadwiga Pawelak cierpliwie tłumaczyła nam zawiłości 
związane z nowymi technologiami. 12 godzin spotkań nie 
wyczerpało naszego apetytu na wiedzę, ale już wiemy, 
gdzie i jak szukać odpowiedzi na nurtujące nas kwestie. 
Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi i autorom projektu za 
możliwość bezpłatnego skorzystania ze szkolenia. 

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kolejna grupa seniorów 
rozpoczęła swoją przygodę z komputerem 23 listopada. 
Zapisy na kolejne zajęcia trwają. Można ich dokonywać u 
Pana Sebastiana Zająca w Urzędzie Gminy. Formularze 
zgłoszeniowe są również dostępne w Gminnym Ośrodku 
Kultury oraz wszystkich szkołach na terenie gminy Tworóg.    
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Foto.  

R            E            K            L            A            M            A 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Marcinki w Tworogu i jarmark adwentowy w GOK-u – podczas 
tych imprez Rada Rodziców z SP w Tworogu prowadziła akcję 

charytatywną na rzecz 7-letniego mieszkańca gminy. Przewodnicząca 
Rady Rodziców (na zdj. po lewej) podkreśla, że bez ludzi dobrej woli, 

którzy najczęściej pozostają anonimowi, bez ich serc 
 i poświęconego czasu – nie udałoby się tak wiele zrobić.  

Czytaj o wydarzeniu w dziale „Kulturalnie”.  

  

Foto. Dobra zabawa ma wiele twarzy, ale zawsze wiąże się z uśmiechem. 
Oto uśmiechnięci, zadowoleni i jeszcze nie zmęczeni uczestnicy zajęć 

popołudniowych w GOK-u, dla których zorganizowano andrzejki.  
O tym w „Hobbyście”.  


