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NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 

ul. Wiejska 61 

KOTY 
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ul. Potępska 2 

  

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ŚLĄSKO-GÓRALSKIE 
KOLĘDOWANIE 

Muzyka to wyjątkowy prezent, 
ale Kapela Góralska „Jetelinka” 
przywiozła coś jeszcze –  
dobre życzenia na cały Nowy 
Rok. Czytajcie na str. 11 

 

FEDRUJĄC W HISTORII 
GÓRNIKÓW  
Z TWOROGA… 

Połowa XX w. to istotny moment 
w historii miejscowych górników. 
W Tworogu mieszkało ich 
wówczas ok. stu. Jak żyli?  
Co lubili?  
O tym w dziale „Kulturalnie”. 

 

PEŁNA SKALA… 
SMAKU 

Czy smak może brzmieć,  
a muzyka smakować? Oj tak… 
Przepis na takie połączenie zna 
mieszkaniec Tworoga.  
O tym opowiada „Hobbysta”. 
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KURIER SESJA 
BUDŻET 2019 

– W zakresie inwestycyjnym 2019 r. będzie głównie 
kontynuacją budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej 
Wsi Tworoskiej. Jesteśmy także w trakcie 
przeprowadzania termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej – mówi wójt Eugeniusz 
Gwóźdź. To bez wątpienia ogromne obciążenie 
finansowe dla samorządu. Jak wygląda tegoroczny 
budżet? Tę decyzję radni podjęli 28 grudnia,  
na ostatniej w 2018 r. sesji (uchwała nr III/24/2018).  

Projekt budżetu na 2019 r. opracowano na podstawie 
przepisów obowiązującej ustawy o finansach publicznych. 
Ustalono dochody budżetu gminy w wysokości 
41.137.663,34 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 
32.861.316,00 zł oraz dochody majątkowe – 8.276.347,34 
zł. Po stronie wydatków założono 45.157.260,73 zł 
(wydatki bieżące – 31.400.169,09 zł oraz majątkowe – 
13.757.091,64 zł. Różnica między dochodami i wydatkami 
stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 
4.019.597,39 zł, który będzie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętych kredytów krajowych. 
Przychody gminy ustalono w kwocie 4.654.609,39 oraz 
rozchody w kwocie 635.012,00 zł.  

Subwencja oświatowa w 2019 r. w porównaniu z rokiem 
minionym ma być nieznacznie zwiększona i wynosić 
7.037.670 zł. To skutek wprowadzonych zmian w zakresie 
zadań oświatowych i podwyżek wynagrodzenia 
nauczycieli. Jednak pomimo zwiększonej subwencji  
w bieżącym roku gmina planuje dołożyć ok. 3 mln zł.  na 
utrzymanie szkół. Subwencja pokrywa wydatki na oświatę 
tylko w 70% zaplanowanych wydatków bieżących, te  
z kolei nie pokrywają wielu zgłoszonych potrzeb. Gmina na 
chwilę obecną nie dysponuje środkami finansowymi na 
planowaną rozbudowę Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
czy budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSP  
w Boruszowicach. Brakuje również funduszy na pilne 
remonty placówek.  

Bieżące utrzymanie dróg – to kolejny temat generujący 
ogromne koszty. Fundusze z budżetu gminy na 2019 r. 
zaplanowano na podobnym poziomie w stosunku do 
minionego roku. Dróg przybywa, a stare wymagają 
remontów. Potrzeby w tym zakresie wyraźnie rosną, 
tymczasem budżet, w tym roku wyraźnie obciążony 
poważnymi inwestycjami, ma swoje oczywiste 
ograniczenia. Szansą na dodatkowe pieniądze na remonty 
i przebudowy dróg gminnych są fundusze zewnętrzne. 
Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy  
ul. Szkolnej w Tworogu do Programu Rozwoju gminnej  
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 
licząc na częściowe pokrycie kosztów z funduszy 
rządowych. Sporych nakładów finansowych wymagają 
również budynki komunalne.  

Na ten cel w 2019 r. zaplanowano 30.000 zł. W budżecie 
na 2019 rok zaplanowane wydatki bieżące na pokrycie 
kosztów działalności OSP są wyższe o około 24,4%  
w stosunku do roku 2018. 

Nie znalazły się środki na  niektóre remonty, inwestycje 
i zakupy inwestycyjne jednostek OSP,  między innymi na  
dofinansowanie budowy strażnicy w Boruszowicach,  
rozbudowę strażnicy w Tworogu oraz dofinansowanie 
wybrukowania terenu wokół nowo wybudowanej strażnicy 
w Połomii. 

Wiele zadań inwestycyjnych i remontowych nie zostało 
ujętych w budżecie, nie oznacza to jednak, że w trakcie 
roku, po przeprowadzeniu przetargów lub uzyskaniu 
dodatkowych dochodów, część z nich nie będzie 
realizowana. Już na etapie tworzenia projektu było 
wiadomo, że będzie to trudny budżet. – Wpływy do 
budżetu nie rosną tak szybko jak koszty zadań 
obligatoryjnych i coraz większe potrzeby i wymagania 
mieszkańców – napisano w uzasadnieniu do projekty.  

S11 – KONSULTACJE 
SPOŁECZNE, KTÓRYCH NIE MA? 

Rok temu, po przyjęciu Studium korytarzowo-sieciowego 
dla drogi ekspresowej S-11, wiele się mówiło na temat 
inwestycji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
wyjaśniała wówczas, że nie ustalono jeszcze docelowego 
przebiegu ekspresówki. Warianty trasy miały zostać 
przedstawione w trakcie opracowywania Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ). – Na 
etapie sporządzania STEŚ prowadzone będą konsultacje 
z mieszkańcami i władzami lokalnymi – informował 
w piśmie z 5 lutego 2018 r. Zastępca Dyrektora 
ds. Inwestycji, Zbigniew Szweda. Nie zaskoczyło więc 
ogłoszenie 27 grudnia konsultacji społecznych. Zaskoczyło 
natomiast ich szybkie odwołanie… 

– Wójt Gminy Tworóg informuje, że na wniosek projektanta 
drogi ekspresowej S11 odwołuje się z dniem 03.01.2019 r. 
konsultacje społeczne w sprawie przebiegu drogi S11. 
Z informacji przekazanych Gminie Tworóg w trakcie 
rozmowy telefonicznej przez jednostkę projektową drogi 
S11 wynika, że posiadane przez Gminę Tworóg 
i przedstawione do konsultacji materiały są już 
nieaktualne. Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia 
przebiegu drogi ekspresowej S11 zostaną 
przeprowadzone w  drugim kwartale br. przez inwestora 
oraz projektantów. Informujemy jednocześnie, że 
w przypadku pojawienia się jakichkolwiek dodatkowych 
informacji będziemy je na bieżąco przedstawiać – brzmi 
oficjalny komentarz w tej sprawie opublikowany na stronie 
internetowej Urzędu Gminy. Wójt, Eugeniusz Gwóźdź nie 
kryje zdziwienia. – Inwestor i projektanci zgłosili się do nas 
z prośbą o uwagi i opinię. Otrzymane materiały 
upubliczniliśmy, przekazaliśmy wszystkie posiadane 
informacje mieszkańcom, wpłynęły wypełnione ankiety 
i właściwie nic z tego nie wynika. Usłyszeliśmy, że 
przekazane materiały są już nieaktualne, a konsultacje 
będą prowadzone w późniejszym terminie. Na ten moment 
mogę jedynie powiedzieć, że jako gmina będziemy się 
starać, by trasa S11 jak najmniej ingerowała w spokój 
mieszkańców – mówi wójt.  
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KURIER POD LUPĄ 
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 
LEŚNYMI W ZIMIE 

Wiem bardzo dobrze: bez myśliwych nie mielibyśmy dziś w Europie 
saren, jeleni, dzików, zajęcy. Ostatnie dzikie zwierzęta byłyby już dawno 

wytępione, gdyby myśliwi nie płacili za szkody, które wyrządzają na 
polach i gdyby w zimie ich nie dokarmiali (prof. Bernard Grzimka, działacz 

światowego ruchu ochrony przyrody). 

Powodów, dla których myśliwi dokarmiają zwierzęta 
zimą jest kilka. Najważniejsze jest to, że dzięki temu 
pomagają im przetrwać trudny okres, kiedy pokarmu 
naturalnego jest mniej lub jest trudno dostępny. Marek 
Opatowicz, specjalista służby leśnej ośrodka hodowli 
zwierzyny w Nadleśnictwie Brynek tłumaczy, że przy 
dokarmianiu zwierząt trzeba kierować się dużą 
rozwagą, aby zwierzętom nie zaszkodzić. 

– Zwierzęta same przygotowują się do zimy, my tylko im 
pomagamy. Zwierzynę leśną dokarmia się wtedy, kiedy ma 
ona problem ze zdobyciem pożywienia, czyli w czasie 
dużych mrozów i dużej pokrywy śnieżnej utrudniającej 
zdobycie pokarmu. Oczywiście nie jest tak, że w czasie 
każdej zimy trzeba to robić. W przypadku łagodnej aury 
zwierzęta nie potrzebują pomocy, ponieważ mają 
naturalnie wykształcone metody radzenia sobie ze 
zdobywaniem pożywienia. Opieka nad zwierzyną, czyli 
dokarmianie, ale także przeciwdziałanie chorobom, 
odstrzał szkodników, walka z kłusownictwem to ciężka 
praca przez okrągły rok i  tym głównie zajmują się myśliwi 
– mówi Marek Opatowicz.  

Postępująca urbanizacja, rozwój rolnictwa, likwidacja 
terenów leśnych pod budowanie sieci dróg oraz rozwój 
przemysłu – beneficjentem tych działań jest każdy z nas. 
Ale właśnie one powodują odbieranie dotychczasowych 
terytoriów zwierzynie. W  związku z tym niektóre gatunki 
mogą mieć kłopoty z wykorzystaniem swoich naturalnych 
zdolności. I tu z pomocą zwierzętom przychodzą koła 
łowieckie.  

Foto. 11 lutego jest obchodzony Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej.  
To dobra okazja, aby zastanowić się jak zimową porą radzą sobie 

mieszkańcy lasu, jak my ludzie możemy im pomóc przetrwać  
w czasie mroźnej zimy. 

 

– Naszym zadaniem jest utrzymanie zwierzyny na 
określonym  poziomie. Gospodarka łowiecka jest 
potrzebna nie tylko rolnictwu i leśnictwu, ale przede 
wszystkim przyrodzie. Właściwie zorganizowana 
gospodarka łowiecka ma pozytywny wpływ na stan 
populacji fauny i zachowania w nim równowagi. Pokarm 
dostarczany zwierzynie stawowi jedynie uzupełnienie 
codziennej diety i nie jest jej podstawą. Ma na celu 
np. odciągnięcie jeleni, saren i dzików od upraw rolnych 
oraz zapobieganie obgryzaniu kory z drzew. Opieka nad 
paśnikami i uzupełnianie lizawek, czyli pniaków z solą, 
którą zwierzęta chętnie zlizują, zapobiega wychodzeniu 
saren na drogi i zlizywaniu soli z jezdni.  Dokarmianie 
ptaków natomiast ma podwójne znaczenie. Pokarmem 
ptaki są wabione w takie miejsca w lesie, w których 
występują szkodniki – wyjaśnia. Na zimę kupowane jest 
kilkaset kilogramów karmy. Taki pokarm zawiera 
wysokoenergetyczne składniki i mikroelementy. Ilość 
pożywienia dozowana jest przez wykwalifikowaną kadrę, 
która jest w stanie ustalić zapotrzebowanie na pokarm dla 
zwierząt w panujących warunkach atmosferycznych. Na 
przykład jeleniowate, które są przeżuwaczami, dla 
prawidłowego trawienia potrzebują dużo pokarmu 
włóknistego, między innymi gałązek drzew czy trawy. 

WIELKA WYGRANA 
MIKOŁAJKOWEGO ZAJĄCZKA 

6 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół Prywatnych 
w Katowicach odbyła się uroczysta gala finałowa 
I Międzyszkolnego Konkursu Artystyczno-Językowego 
„Spaß – fun – diversion”. Uczennica IV klasy – Hanna 
Busek zajęła w tym konkursie I miejsce całkowicie 
pozostawiając w tyle konkurencję. Chociaż konkurs 
odbywał się na wiosnę, przebiegał etapowo i podczas 
uroczystej gali, Hania musiała popisać się zdolnościami 
językowymi.  

Dzięki sprytnemu pomysłowi pani Grażyny Nierychło, która 
przygotowała uczennicę, w trakcie występu nasza 
czwartoklasistka z wielkanocnego zajączka przemieniła się 
w prawdziwą mikołajkę i wygrała całość. Hani Busek oraz 
pani Grażynie Nierychło serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych pomysłowych wystąpień! 

Hanna Blacha
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

PODZIELMY SIĘ OPŁATKIEM 

Boże Narodzenie – wyjątkowy czas kojarzony  
z miłością, bliskością rodziny, spokojem i dobrymi 
życzeniami. Aby święta były takie dla każdego, sołtysi 
i rady sołeckie z gminy Tworóg co roku organizują 
spotkania opłatkowe lub paczki dla seniorów. W 
grudniu z zaproszeń sołtysów skorzystało ponad 200 
osób starszych.  

W Nowej Wsi Tworoskiej opłatek zorganizowano  
8 grudnia. Prócz pani sołtys i rady sołeckiej w organizację 
włączyły się gospodynie z KGW. Na stołach nie zabrakło 
takich rarytasów jak makówki, ryba, kapusta z grzybami. 
Tego dnia opłatkiem dzieliło się ok. 50 osób. Opłatek  
w Brynku (12 grudzień) połączył niemal 80 seniorów, dla 
których w to wyjątkowe popołudnie wystąpili sygnaliści  
z Technikum Leśnego w Brynku pod przewodnictwem 
Antoniego Zięby. Jak podkreśla sołtys, Iwona Pryk,  
w przygotowania po raz kolejny włączyło się Nadleśnictwo 
Brynek, za co organizatorzy są ogromnie wdzięczni.   

 

O świąteczna oprawę zadbali także uczniowie gminnych 
szkół. Oto zdjęcia z organizowanych 
w SP w Tworogu i Boruszowicach jasełek, jak zawsze 
wzruszających i świetnie przygotowanych. 

W Połomii sołtys wraz z radą sołecką nie organizują 
opłatka ze względu na niewielką ilość mieszkańców. 
Tradycją są natomiast paczki świąteczne dla najstarszych 
mieszkańców. W tym roku włodarze wsi zapukali do ok. 20 
domów, by osobiście wręczyć upominki. Z kolei 
w sołectwach Boruszowice i Hanusek jest organizowane 
spotkanie noworoczne dla seniorów, które w tym roku 
odbędzie się 16 stycznia. Podobnie w Tworogu. Seniorzy 
z tego sołectwa spotkają się 19 stycznia na sali 
gimnastycznej miejscowej szkoły.    

ŚWIĄTECZNE RADOŚCI! 

13 grudnia na sali gimnastycznej ZSP w Boruszowicach 
pojawił się uśmiechnięty św. Mikołaj. Przybył ze swoimi 
pomocnikami, mnóstwem pomysłów na zabawę i z 
prezentami! Spotkanie zorganizował sołtys i rada sołecka. 
Część artystyczną zapewnił Zespół Muzyczny „Przerwa na 
kawę”. Podobne spotkanie odbyło się również w Mikołesce 
– tam św. Mikołaj spotkał się z dziećmi 8 grudnia.   

W Mikołesce spotkanie opłatkowe zorganizowano w 
miejscowej świetlicy 15 grudnia. Z zaproszenia skorzystało 
ok. 20 osób. To już drugi opłatek zorganizowany 
niezależnie. W latach poprzednich mieszkańcy Mikołeski 
byli zapraszani do Boruszowic. Dzień później ok. 70 
seniorów ze Świniowic  zasiadło do wspólnego posiłku. 
Była swojska, tradycyjna kolacja, którą otwarła zupa 
grzybowa, było kolędowanie i upominki przygotowane 
własnoręcznie przez Grupę Kobiet Aktywnych „Johanki”. 

– W imieniu własnym i rady sołeckiej dziękuję wszystkim 
za przybycie i za pomoc organizacyjną. Na wyróżnienie 
zasługują kelnerki, którymi są wnuczki naszych gości.  
To bardzo miłe, że co roku oferują swoją pomoc – mówi 
sołtys, Patrycja Skowronek. W Kotach natomiast 
spotkanie noworoczne przy kawie i ciastku dla ok. 50 osób 
odbyło się 12 stycznia.  
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KURIER HOBBYSTA 
PEŁNA SKALA…  SMAKU  

Co ma browar wspólnego z muzyką? Czy smak może 
brzmieć, a muzyka smakować? Odpowiedzią są piwa 
rzemieślnicze Grzegorza Adamczyka. Domowy 
„Browar Nuta” powstał w Tworogu niecałe trzy lata 
temu, ale to wystarczyło, by stworzyć smak doceniony 
przez autorytety w dziedzinie piwa.  

Zanim jednak przejdziemy do meritum, kilka słów 
wprowadzenia. Mówiąc o piwie nie mamy tutaj na myśli 
mocno gazowanego, silnie alkoholowego, masowo 
produkowanego trunku dostępnego na sklepowych 
półkach. Piwo rzemieślnicze to zupełnie inna bajka. O jego 
statusie świadczy kilka cech: jest produkowany na małą 
skalę, z wielką dbałością o wysoką jakość i oryginalność. 
Takiego browaru się nie pije, a degustuje… Chodzi  
o smak, o odkrywanie zakodowanej w nim wiadomości,  
a browar „Nuta” ma wiele do powiedzenia. Każda etykieta 
jest wskazówką wprowadzającą nas w smak. Zawiera 
informację o stylu piwowarskim i stylu muzycznym… Smak 
ma przywodzić na myśl muzykę, ma się z nią kojarzyć  
i wywoływać konkretne emocje. – Muzyka to moja druga 
pasja, inspiruje mnie i towarzyszy podczas warzenia – 
przyznaje Grzesiu Adamczyk. – Szczerze mówiąc nie 
przepadałem za piwem. To, co kupowałem w sklepach nie 
smakowało mi. Może dlatego postanowiłem spróbować 
swoich sił w piwowarstwie. Chciałem sprawdzić, czy piwo 
może dobrze smakować, a sam proces produkcji bardzo 
mnie zaciekawił – mówi. Sprzęt kompletował przez rok. 
Czytał, uczył się, poznawał style piwne (których jest ponad 
sto!). W końcu przystąpił do pierwszych prób. Warząc 
opracowane przez siebie receptury zdobywał cenne 
doświadczenie. W końcu udało się osiągnąć oczekiwane 
efekty. Pierwszym konkursem, w którym postanowił wziąć 
udział była Kuźnia Piwowarów edycja 2017. Browar „Nuta” 
zdobył wówczas I miejsce w kategorii Session IPA i piwo 
według tej receptury zostało uwarzone na dużą skalę  
w Browarze Jan Olbracht Rzemieślniczy. Wielki sukces  
i ogromna motywacja do dalszej pracy.  

Wkrótce pojawiły się kolejne powody do zadowolenia. 
Między innymi dwa miejsca na podium w kategoriach 
American Stout oraz Polskie Pszeniczne w XV Konkursie 
Piw Domowych organizowanym przez PSPD (Polskie 
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych). Piwa uwarzone 
w Tworogu zostały także laureatem konkursu 
organizowanego przez Onet.pl oraz Browar Okocim. 
Nagrodą był m.in. występ w programie „Czas Na Zasady” 
prowadzonym przez Filipa Chajzera. – Najważniejszym 
wydarzeniem 2018 roku był na pewno udział w I Festiwalu 
Piwowarów Domowych w Warszawie. Znalazłem się 
w gronie 60 piwowarów domowych, którzy mieli możliwość 
zaprezentować się podczas tej imprezy. Dla uczestników 
festiwalu do degustacji przygotowaliśmy m.in. Milk Stout 
z dodatkiem masła orzechowego oraz upieczone przez 
moją żonę ciasteczka także z tym dodatkiem, które były 
świetnym uzupełnieniem dla piwa. Impreza była bardzo 
udana, o niesamowitym klimacie, na kolejnej edycji na 
pewno nas nie zabraknie! – mówi. Dla niego ważna jest 
opinia innych osób a także rodziny i przyjaciół. – Podczas 
festiwalu miałem okazję podzielić się piwem oraz 
porozmawiać z wieloma osobami. Każda informacja 
zwrotna jest cenna, a pozytywne opinie to coś co 
najbardziej motywuje do dalszego warzenia – mówi.    

Jak uwarzyć piwo w domu? – Zestaw minimalny to 
dziesięciolitrowy garnek, kilka wężyków i pojemnik 
fermentacyjny. Oczywiście im więcej sprzętu, tym praca 
staje się łatwiejsza. Jeśli chodzi o składniki to 
potrzebujemy wodę, słód, chmiel, drożdże. Na pewnym 
etapie produkcji piwa czystość ma kluczowe znaczenie, 
dlatego, choć trudno w to uwierzyć, osiemdziesiąt procent 
czasu to mycie garnków, wężyków oraz innego osprzętu. 
Bardzo często mówi się, że piwowar robi piwo. To 
nieprawda. Piwowar przygotowuje brzeczkę – półprodukt, 
do którego dodawane są drożdże. To one robią piwo. 
Naszą rolą jest stworzenie jak najlepszych warunków do 
pracy drożdży – wyjaśnia piwowar.  

Foto. Piwo rzemieślnicze stworzone przez mieszkańca Tworoga zostało 
docenione na wielu konkursach przez autorytety w dziedzinie domowego 
piwowarstwa. Zajrzyjcie na profil Browaru NUTA na FB – znajdziecie 

tam ciekawe filmiki ilustrujące proces produkcyjny i mnóstwo zdjęć. 
Wyprodukowanie własnego piwa w teorii nie jest trudne. W praktyce 

jednak wymaga ogromnej dyscypliny, sporej wiedzy i ogromnych 
pokładów cierpliwości. Na zdjęciu piwowar w swojej małej fabryce smaku. 

Foto. Propozycja na zimę i święta – Christmas stout. 
A latem? Może piwo o wdzięcznej nazwie Chillout? 
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Warunki lokalowe do produkcji domowego piwa nie są 
wygórowane. Grzesiu warzy piwo w piwnicy rodziców… 
Niepozorne pomieszczenie wyposażone w lodówkę  
w której umieszcza fermentator, garnki, naczynia, półki. Na 
tych kilku metrach kwadratowych powstają kolejne warki 
(jednostka miary oznaczającą porcję piwa uzyskanego  
z jednego warzenia). Do dziś uwarzył ponad osiemdziesiąt 
20-litrowych warek.  

– Warzenie ma wiele wspólnego z gotowaniem, a ja lubię 
gotować. Ktoś, kto tego nie robi lub nie lubi, dobrego piwa 
nie uwarzy – twierdzi. Kucharz musi wiedzieć, co chce 
ugotować. Myśli o tym, co zrobi. Planuje, przygotowuje 
składniki i odpowiednio je łączy. Podobnie z piwem. 
Najpierw powstaje koncept, pomysł w głowie. Potem jest 
plan i długie dążenie do perfekcji. Tutaj nie ma miejsca na 
przypadek, każdy szczegół decyduje o ostatecznym 
efekcie. Zmiennych jest mnóstwo: woda, drożdże, 
dodatki… Pochodzenie, jakość każdego składnika wpływa 
na całość. Wynalezienie idealnej receptury to najczęściej 
efekt wielu porażek. Czy piwowarstwo to sztuka? I tak,  
i nie. Sztuką jest wyobrażenie sobie smaku, wytyczenie 
celu. Realizacja natomiast to szereg czynności: 
czasochłonnych, żmudnych, wymagających laboratoryjnej 
precyzji i niebiańskiej cierpliwości. Jednocześnie 
kombinacji jest nieskończenie wiele, dlatego każda 
uwarzona warka jest na swój sposób wyjątkowa. – To mi 
się nigdy nie znudzi! – podsumowuje Grzesiu. 

SZTUKI WALKI ZACZYNAJĄ SIĘ  
I KOŃCZĄ NA UPRZEJMOŚCI… 

11 grudnia w Woźnikach 14 Zawodników Kyokushin 
Karate Akademii Sportu DESHI przystąpiło do egzaminu            
na stopnie Kyu. Dla 8 z nich był to pierwszy, a dla 
pozostałych 6 kolejny egzamin. W tej ekipie znalazło się aż 
7 zawodniczek! Egzaminował Prezes Polskiej Federacji 
Kyokushin Karate, Shihan Bogusław Jeremicz 6 Dan 
Kyokushin.  Łatwo nie było, Shihan jest wymagający, 
jednocześnie bardzo chętnie dzieli się przy okazji 
spotkania swoim doświadczeniem. Po solidnej rozgrzewce 
Senpai musieli wykazać się opanowaniem podstawowych 
metod i technik Karate. Zdanie egzaminu to także 
zobowiązanie, że Senpai będą nadal dążyć do dalszego 
rozwoju fizycznego, duchowego i moralnego poprzez 
codzienny trening oraz zagłębianie istoty tej sztuki walki. 
Certyfikaty potwierdzające zdanie egzaminu wręczono po 
treningu 17 grudnia.  

12 godzin później – dokładnie o północy – mieszkańcy 
Tworoga wspólnie witali Nowy Rok podczas tradycyjnego 
Sylwestra pod chmurką.    

Otrzymali je wszyscy przystępujący: Emil 7-2 kyu, Wiktoria 
9-1 kyu, Wojciech 9-1 kyu, Hanna 10 kyu, Julia 10-2 kyu, 
Krzysztof 10-2 kyu, Tomasz 10-2 kyu, Paweł 10-1 kyu, 
Emilia 10-1 kyu, Małgorzata 10-1 kyu, Miron 10-1 kyu, 
Hanna 10-1 kyu, Jakub 10-1 kyu oraz Magdalena 10-1 
kyu. 

Na Karate nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych w każdy 
poniedziałek i czwartek o godzinie 18.00. Trenujemy 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Aktualnie to 23 
zawodników (Akademia Sportu DESHI jest 
zarejestrowanym Klubem Sportowym, należącym do 
Polskiej Federacji Kyokushin Karate).  

OSU! 
先輩 Robert

NOWY ROK POWITANY! 

Tradycji stało się zadość. W sylwestrowe południe przed 
Urzędem Gminy w Tworogu zabrzmiał koncert noworoczny 
w wykonaniu orkiestry dętej z Tworoga. To niebywałe, 
godne pochwały i waszej uwagi! Ta ekipa gra dla was od 
wielu lat. Brawa i ukłony w stronę niestrudzonych 
muzykantów składających mieszkańcom Tworoga tak 
niecodzienne noworoczne życzenia!  

PÓŁKOLONIE – ZAPISY! 

Zapraszamy do zapisów na Ferie Zimowe z GOK-iem 
(pierwszy tydzień ferii – od 11 do 15 lutego). Zapisy 
ruszają 15 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Tworogu. Zaglądajcie na stronę www.gok-tworog.pl 
– wkrótce znajdziecie tam program i koszt wypoczynku.  

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

Przed nami karnawał i sezon studniówek. Karnawał, 
słowo zapożyczone z włoskiego carnivale, oznacza  
w dosłownym tłumaczeniu: pożegnanie mięsa. Jest to 
moment w roku, kiedy możemy się najeść do syta  
i szaleć do upadłego. Czas poprzedzający okres 
wyrzeczeń i wstrzemięźliwości, czyli Wielki Post. Bale, 
maskarady i zabawy rozpoczynają się 6 stycznia – od 
święta Trzech Króli, a kończą we wtorek przed Środą 
Popielcową. Przed nami  59 dni świętowania i zabaw. 
Specjaliści od makijażu ze Studia Urody i Fryzur 
Orchidea w Tworogu podpowiadają jak błyszczeć  
i perfekcyjnie wyglądać na przyjęciach. 

Największym i najgorętszym karnawałem na świecie może 
pochwalić się Rio de Janeiro. Jednak bez względu na to, 
czy udajemy się na wystawny bal czy domówkę  
u znajomych warto zadbać o idealną stylizację. Jest to 
jedyny czas w roku kiedy wszystkie błyszczące dodatki są 
w pełni dozwolone. Tak jak pamiętamy o dokładnym 
wyborze wieczorowej kreacji, nie możemy zapominać  
o makijażu, który jest dopełnieniem naszego stroju. To 
idealny moment na odrobinę szaleństwa! Jak przekonują 
specjalistki z „Orchidei”, w karnawale dozwolone jest 
wszystko! – W tym czasie panie bardziej odważnie sięgają 
po cekiny, brokaty i mocne kolory. W makijażu dominuje 
smokey eye (przydymione oko), którego głównym celem 
jest mocne zaakcentowanie oczu. Do jego wykonania 
używa się cieni w ciemnych kolorach, najczęściej są to 
odcienie czerni oraz szarości. Dzięki silnemu kontrastowi 
smokey eyes podkreśla zarówno kształt oczu, jak i kolor 
tęczówki. Doskonałym dopełnieniem takiego makijażu 
będą usta podkreślone czerwoną pomadką. Dla pań, które 
lepiej czują się w skromniejszej stylizacji, proponujemy 
makijaże delikatne w pastelowych barwach. Doskonałym 
dopełnieniem stroju jest manikiur, w tym sezonie stawiamy 
na złoty kolor w połączeniu z czarnym, fankom klasyki 
polecamy ponadczasową czerwień, a paniom, które chcą 
być zawsze na czasie, proponujemy metaliczne kolory –  
podpowiada Alina Poloczek. Z perfekcyjnym makijażem na 
pewno będziemy się czuć pięknie i stylowo na niejednej 
imprezie! 

BABSKIE COMBRY!  

Boruszowice-Hanusek 
2 lutego, godz. 19, „Willa Hanusek” – bilety w cenie 60 
zł (kawa, herbata, ciasto, napoje, zimna płyta, ciepła 
kolacja). Zapisy przyjmują: Pani Jolanta:  
tel. 603472120, Pani Irena: tel. 665898651. 

Nowa Wieś Tworoska 
9 lutego o godz. 18 w świetlicy w Nowej Wsi 
Tworoskiej – cena 40 zł (swojski poczęstunek, dobra 
muzyka i niezapomniana zabawa).  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
FEDRUJĄC W HISTORII 
GÓRNIKÓW Z TWOROGA 

W połowie XIX w. okręgi górnicze położone w pobliżu 
Bytomia, Zabrza, Gliwic, Chorzowa, Królewskiej Huty 
czy Katowic skupiają największą liczbę kopalń. W 1855 
r. zostaje wydane nadanie górnicze dla kopalni Guido 
w Zabrzu. Górników przybywa, rodzą się tradycje, 
zwyczaje i górnicza świadomość, która do dziś jest 
obecna na Górnym Śląsku, również w Tworogu… 

4 grudnia górnicy z naszej gminy zgromadzili się pod 
budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury. Robią to od ponad 
70 lat. Silnie związani z tradycją, pomimo deszczu i chłodu, 
w strojach galowych przeszli przez centrum Tworoga, by 
wspólnie uczestniczyć we mszy świętej. Przed liturgią 
złożyli wieniec pod figurą Matki Boskiej na cmentarzu 
parafialnym i modlili się za kolegów, którzy już odeszli. – 
Pamięć o górnikach, którzy zmarli lub zginęli tragicznie 
wynika z naszej silnej więzi. W kopalni nie ma miejsca na 
politykę, rywalizację, kłótnie czy nieporozumienia. Poziom 
zagrożenia jest bardzo wysoki. To nas jednoczy i buduje 
więź, która obowiązuje również na powierzchni. W pracy 
 i życiu jesteśmy braćmi – mówi Bertold Kubitza, 
emerytowany górnik i sekretarz Klubu Górnika, który  
w pochodach górniczych bierze udział już 61 lat! Barbórka 
jest organizowana w Tworogu nieprzerwanie od 1945 r. 
Scenariusz od chwili zakończenia II wojny światowej 
pozostaje niezmienny i składa się z kilku punków: 
przemarsz, msza św., biesiada górnicza.  

Połowa XX w. to istotni moment w historii miejscowych 
górników. W Tworogu mieszkało ich wówczas ok. stu. 
Takie szacunki podaje Bertold Kubitza, a opiera je na 
własnej wiedzy i opowieściach starszych kolegów. Jak 
wyglądało życie górnika z Tworoga? Dokładnie tak samo 
jak na całym Śląsku. Kultura górnicza jest niezwykle 
spójna. Jej składowymi są praca, ale także życie rodzinne, 
sposób spędzania wolnego czasu i silny kult św. Barbary. 
Nie zaskoczymy was więc pisząc, że dom górnika  
z Tworoga wypełniała krzątanina żony przygotowującej 
obiad przy piecu opalanym węglem, dziecięcy śmiech  
i wyczekiwanie powrotu ojca. Śląski dom to w dużej mierze 
dom górniczy, w którym centralną postacią jest głowa 
rodziny. Jak spędzano w nim wolny czas? – Niejeden 
górnik w wolnej chwili lubił zapalić fajkę, zagrać w skata, 
opowiadać pikantne dowcipy… Równie rozpowszechniona 
była hodowla ptaków, głównie kanarków. W ten sposób 
górnik, spragniony bliskości natury rekompensował sobie 
długie godziny spędzone pod ziemią. Ale kanarki są 
związane z górnictwem również z innego powodu. Dawniej 
nie istniały czujniki wykrywające trujące gazy, czy brak 
tlenu. Kanarki pełniły tę rolę. Zwożone pod ziemię, 
mieszkały w klatach, w ciemnych korytarzach. Gdy nagle 
umierały, górnicy wycofywali się w korytarzy, był to bowiem 
znak, że brakuje powietrza – wyjaśnia górnik. Prócz 
kanarków, w kopalniach pracowały konie. Podziemny świat 
pozbawiony słońca okaleczał je. Konie ślepły i nigdy nie 
wracały na powierzchnię. 

 

Dostosowywały się jednak rozwijając inne zmysły. – Miały 
niewiarygodną intuicję. Znam opowieści o koniach, które 
potrafiły perfekcyjnie określić ilość wagonów, które miały 
ciągnąć. Wystarczyło, że ilość zwiększyła się o jeden, 
a koń nie ruszył z miejsca. Ten, kto próbował go oszukać, 
był skazany na porażkę… – opowiada śmiejąc się. 
Obecnie kopalnie znacznie się różnią od tych 
powojennych. Zmieniła się technologia wydobycia 
i transportu. – Dziś schodzi się głębiej, poniżej 1000 m. 
Rozwój technologii umożliwia dotarcie do miejsc, o których 
50 lat temu górnicy nawet nie śnili. Im głębiej jednak, tym 
trudniejsze warunki wydobycia. Dlatego pomimo 
nowoczesnych rozwiązań górnictwo wciąż należy do 
zawodów wysokiego ryzyka – mówi pan Kubitza.    

Wróćmy jednak do historii. Do momentu, kiedy 
o wczesnym poranku, nim wzeszło słońce w górniczych 
domach paliło się światło. Dziesiątki mężczyzn z torbą ze 
śniadaniem opuszczało swoje domy i kierowało się na 
dworzec kolejowy. W Tworogu pociągi pasażerskie 
kursowały już w drugiej połowie XIX w. Ten kluczowy dla 
śląskiego przemysłu środek transportu umożliwił 
mieszkańcom takich miejscowości jak Tworóg dotarcie do 
pracy. W latach powojennych górnicy z Tworoga korzystali 
z linii Fosowskie-Bytom (przez Brynek i Miedary). Pociąg 
docierał do Tworoga ok. 4 nad ranem. Wracał ok. 15.30. –
Ze względu na dużą ilość pasażerów w okresie letnim kolej 
dostawiała tzw. krowioki – wagony do przewozu bydła. 
Ustawiano w nich prowizoryczne ławki i w takich 
warunkach górnicy podróżowali. W latach 80. pojawiły się 
autobusy, które dowoziły górników prosto pod kopalnie. To 
znacznie odciążyło kolej – mówi Bertold Kubitza. Przełom 
wieku XX i XXI to już zupełnie inna epoka. Ze względu na 
upowszechnienie samochodów osobowych, klimat 
wspólnych podróży do pracy zaczął zanikać. Pojawiła się 
jednak potrzeba pielęgnowania dorobku minionych dekad. 
– Józef Jendruś powtarzał, że barbórkę należy 
organizować bez względu na wszystko. Wierzył, że warto 
to robić nawet dla garstki osób. I miał rację! Dzięki takiemu 
podejściu dziś nasze tradycje są wciąż żywe – przyznaje
pan Bertold. W 1996 r. w Tworogu powstało 
Stowarzyszenie Górników i Emerytowanych Pracowników 
Górnictwa. Prezesem został Lotar Kandzia, Bertold 
Kubitza sekretarzem, Grzegorz Musioł skarbnikiem, 
a Józef Jendruś i Wiktor Grzesiek członkami zarządu. 
Stowarzyszenie wyrejestrowano w październiku 2018 r. 
Prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem ze względów 
formalnych okazał się Klub Górnika, który działa 
od 1 stycznia 2018 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu (Prezes Klubu – Henryk Rosiak, sekretarz –
Bertold Kubitza, skarbnik – Adam Bezrąk, członkowie 
zarządu: Klimek i Tadeusz Lesiczka). Bez względu na 
nazwę organizacji, cel pozostaje ten sam – ochrona 
górniczej kultury i kultywacja tradycji. Klub liczy łącznie 
obecnie ok. 30 górników (ok. 8 czynnych i emerytów) oraz 
przedstawicieli tzw. zawodów wspierających górnictwo. 
Dawniej należeli do nich m.in. pracownicy Fabryki 
Materiałów Wybuchowych w Krupskim Młynie (obecnie 
Spółka NITROERG). Produkowane tam materiały 
wybuchowe były w dużej mierze wykorzystywane 
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w górnictwie, dlatego po II wojnie światowej (co ciekawe)  
w Krupskim Młynie obchodzono Barbórkę.  

W Tworogu nie ma prawdziwej barbórki bez biesiady 
górniczej. Jej znaczenie i charakter najlepiej ilustruje cytat 
z artykułu Jerzego Góreckiego i Edyty Sermet pt. „Tradycje 
górniczej karczmy piwnej”: (…) jest znakomitą formą 
kontynuacji zwyczajów i obrzędów, jakim górnicy pozostają 
wierni od stuleci. Tradycja „karczmy piwnej”, spotkania po 
znojnej pracy w „podziemnym, czarnym świecie”, wiąże się 
przede wszystkim z obchodami święta patronki górników – 
św. Barbary.(…) Później przychodzi pora na 
nieskrępowany i często bardzo frywolny dialog, kraszony 
ciętym dowcipem i pieśnią lubianą przez wszystkich –  
a całość odbywa się w atmosferze braterskiej równości, 
choć z zachowaniem należytego szacunku dla wieku  
i zasług „starych strzech”. W Tworogu pierwsze biesiady 
organizowano w gospodzie „U Schleigra” (obecnie Adler), 
na przestrzeni lat lokalizacja spotkań zmieniała się 
wielokrotnie. Po wybudowaniu remizy strażackiej przy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu, górnicy spotykali 
się przy OSP. – Pierwsza karczma górnicza w remizie 
odbyła się w 1995 r. Przygrywał muzyk na akordeonie,  
a my śpiewaliśmy. Do dzisiaj to pamiętam, świetnie się 
bawiliśmy – wspomina pan Kubitza, który jako 
przewodniczący rady gminy w latach 94-2002 był w gronie 
inicjatorów budowy remizy strażackiej. – Zbudowano ją na 
wniosek komendanta OSP, Jana Dramskiego. Dziś bez 
wątpienia mogę powiedzieć, że remiza przyczyniła się do 
ochrony naszych górniczych zwyczajów. Choć jest nas 
mniej – istniejemy, a nasze tradycje i historia mają szansę 
przetrwać w kolejnych pokoleniach  – podsumowuje.  

GÓRNICY W SZKOŁACH  
I PRZEDSZKOLACH 

– Podtrzymywanie górniczych tradycji w Tworogu ma dla 
nas ogromne znaczenie. Górnictwo to część naszej 
historii, element lokalnej kultury i wciąż żywe zwyczaje,  
o których trzeba mówić, dlatego jesteśmy obecni  
w szkołach i przedszkolach – mówią członkowie Klubu 
Górnika działającego przy GOK-u w Tworogu. Okazją do 
spotkań i rozmów o górniczych tradycjach jest barbórka. 
Świętowały ją przedszkolaki z Tworoga i Kotów, a gośćmi 
honorowymi byli górnicy w galowych strojach. – To zawsze 
dla nas wspaniały moment.  Nie tylko mamy okazję 
opowiedzieć o naszym stroju, codziennym życiu, pracy pod 
ziemią, ale też zobaczyć, że dzieci znają ten temat, że 
ciekawi je górnictwo i chcą wiedzieć więcej. Duża w tym 
rola nauczycielek, które starają się i dbają o takie 
szczegóły jak tradycyjne stroje i śląska gwara – mówi pan 
Bertold Kubitza, emerytowany górnik. 

W tym roku górnicy zostali zaproszeni również do Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. 13 grudnia zorganizowano tam 
coroczny Świąteczny Konkurs Językowy, w którym wzięli 
udział uczniowie ze szkół podstawowych w Tworogu, 
Wojsce, Boruszowicach oraz Krupskim Młynie.
Rywalizacja odbywała się w trzech językach: angielskim, 
niemieckim oraz śląskiej gwarze. Natomiast celem 
konkursu, prócz rozwijania umiejętności komunikowania 
się w językach obcych, było poznanie tradycji
bożonarodzeniowych krajów niemieckojęzycznych, 
anglojęzycznych i naszej małej ojczyzny – Śląska. 

Hasło tegorocznych zmagań brzmiało: W domu górnika. 
Jak więc wyglądają święta Bożego Narodzenia w domu 
górnika? Na ten temat dzieci miały sporo do powiedzenia. 
Z całą pewnością w takim domu prezenty przynosi 
Dzieciątko, a nie Mikołaj, czy Gwiazdor!  

PRZEDSZKOLAKI 
PODSUMOWUJĄ 

W oddziale zamiejscowym w Kotach Gminnego 
Przedszkola w Tworogu jak zawsze wiele się dzieje. 
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” placówkę 
odwiedziła bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tworogu. Przebrana za Panią Zimę umilała dzieciom 
czas czytając bajki. Zima nie musi oznaczać braku zieleni. 
Aby się o tym przekonać, przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do Palmiarni w Gliwicach. Podczas tej 
niecodziennej lekcji przyrody poznawały różne gatunki 
drzew, palm, kwiatów i zwierząt. Grudzień minął dzieciom 
bardzo szybko.  
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– Z okazji barbórki gościł u nas górnik z gminy Tworóg – 
pan Żelosko, który opowiadał o swojej pracy. Odwiedził 
nas również św. Mikołaj, który prócz prezentów obdarował 
dzieci opowieścią o swojej historii. Świąteczne 
przygotowania w przedszkolu upłynęły pracowicie.  Dzieci 
przygotowywały wigilię, dekorowały pierniki, ćwiczyły 
kolędy, by tuż przed świętami wspólnie, w odświętnych 
strojach cieszyć się z Bożego Narodzenia – opowiadają 
nauczycielki z przedszkola w Kotach.   

GRUDNIOWE WYDARZENIA  
W SP W WOJSCE 

Grudzień w SP w Wojsce zawsze obfituje w wydarzenia  
i uroczystości. Tak było też i w 2018 r. Nie zabrakło więc 
mikołajków, które przygotował Samorząd Uczniowski 
zaskakując szczególnie najmłodszych uczniów naszej 
szkoły. Wigilijki klasowe i jasełka również przysporzyły 
wszystkim wielu wzruszających momentów i pięknych 
chwil, szczególnie gdy VIII klasa uświadomiła sobie, że to 
już ostatnie spędzone przez nich szkolne święta w takim 
gronie…  

W grudniu nie zabrakło też szaleństwa klas I – III, które 
wybrały się do Gliwic do sali zabaw „Czary – Mary”. 
Uczniowie w pełni korzystali ze wszystkich atrakcji, które 
były dostępne w ofercie zużywając resztki energii, sił  
i uśmiechu jakie jeszcze mieli w rezerwie na 2018 r.! 

Hanna Blacha   

HEJ, KOLĘDO, LEĆ!  
SYP ISKRAMI Z GWIAZD… 

Pomimo mrozu, nasze serca pozostały rozgrzane. To 
zasługa kolędy – śpiewanej od serca, głosami jak 
dzwony… 6 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbyło się piąte Śląsko-Góralskie 
Kolędowanie.  

Z werwą, radością i nieposkromioną energią zaśpiewali 
kolędy i pastorałki z regionu Beskidu Śląskiego. Muzyka to 
wyjątkowy prezent, ale górale przywieźli coś jeszcze –
dobre życzenia na cały Nowy Rok, które symbolizowała 
połaźniczka – ozdobiona gałązka igliwia. W okolicach 
Śląska Cieszyńskiego, Wisły, Istebnej – połaźniczki są 
tradycyjnym darem, jaki składa się gospodarzom podczas 
połazów – noworocznych odwiedzin domostw. W gminie 
Tworóg dar złożono na ręce jej gospodarza – wójta. –
Bardzo dziękujemy za te wyjątkowe życzenia. Mamy 
nadzieję, że za rok znów się spotkamy na tej sali, by 
wspólnie kolędować i życzyć sobie pomyślności – mówił 
Eugeniusz Gwóźdź.  

Po krótkiej przerwie, w trakcie której zagrał Krystian 
Samol, wystąpiły nasze gminne perełki – „Kamratki”. 
Zespół wokalny działający przy Szkole Podstawowej 
w Tworogu to laureat wielu prestiżowych nagród 
i wyróżnień. O tym, że są zasłużone nie trzeba nikogo 
przekonywać. Wystarczy posłuchać… Zgrane głosy, ruchy 
i stroje – pełna harmonia w dźwięku i obrazie.  

Wspólnie śpiewanie zainicjowali lokalni artyści. Marta 
Walos przy akompaniamencie muzyki Antoniego  
i Beniamina Jaruszowic oraz Roberta Lubosza 
wyczarowała iście świąteczną atmosferę. Tego zespołu 
można słuchać całą noc… Ale na swoją kolej czekali już 
kolejni wykonawcy. Kapela góralskia „Jetelinka” z Istebnej.  

 

Na zakończenie spotkania na scenie zaprezentował się 
chór Angelus (na zdj. powyżej). O finale kolędowania 
można powiedzieć krótko – pełen profesjonalizm i poezja 
dźwięku. Angelus to po prostu dobrze nastrojony 
instrument. Chór zasłużenie otrzymał podziękowania 
w postaci gromkich braw proszących o bis… Podobno 
muzyka to najsubtelniejsza forma przekazu – poruszająca, 
wpływająca na nastrój i  podświadomość. W tym ujęciu 
niedziela była prawdziwą ucztą dla zmysłów, niedosyt 
pozostawiają jedynie puste miejsca na widowni… 
Dziękujemy tym, którzy byli, wysłuchali i docenili.  

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na www.twg-kurier.pl 
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LEŚNA HISTORIA 

Przedstawienia jasełkowe o narodzinach Pana Jezusa 
na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń w Parafii 
św. apostołów Piotra i Pawła w Kotach.  Nie inaczej 
było w niedzielę 6 stycznia. W dniu Święta Trzech Króli 
mieszkańcy sołectwa mogli podziwiać spektakl 
przygotowany przez młodych aktorów z Jemielnicy, 
Brynka i Kotów pod przewodnictwem Kamila Tokarza.  

Widowisko pod tytułem Leśna historia było inspirowane 
dziełem Lucjana Rydla pt. Betlejem polskie. W roli leśnika 
narratora wystąpił Jerzy Grabarczyk, który wprowadził nas 
w jasełka utrzymane w myśliwskim klimacie, następnie 
pałeczkę przejęli młodzi artyści. Na uwagę zasługuje 
piękna oprawa muzyczna, w której znalazły się kolędy  
i pastorałki.  

Po występie ks. Marcin Kwoczała proboszcz parafii, 
gratulował młodzieży wspaniałego występu i dziękował 
wszystkim za przybycie. Następnie głos zabrał  Dyrektor 
Lasów Państwowych, Wiesław Kucharski, przypominając, 
że prapremiera tego przedstawienia miała miejsce kilka lat 
temu w Koszęcinie. –  Te jasełka żyją, tak jak las. To 
bardzo ważne i ponadczasowe przesłanie. Las jest trwały  
i wieczny, a prowadzony ręką leśnika przetrwa, by służyć 
następnym pokoleniom – mówił. Po widowisku na 
wszystkich przybyłych gości czekał słodki poczęstunek  
i gorące napoje. 

KAMRATKI WYŚPIEWAŁY 
SUKCES 

Zespół wokalny „Kamratki” działający przy Szkole 
Podstawowej w Tworogu wygrał XVI Wojewódzki Festiwal 
Kolęd i Pastorałek w Dąbrówce. KAMRATKI, czyli 
Antonina Osadnik, Kinga Koza, Marta Caus, Emilia Jaksik, 
Julia Rabczyńska, Monika Wójcik, Justyna Burda, Julia 
Ignasiak, Daria Kocurek, Natalia Kosma, Amelia Poloczek, 
Łucja Żelosko, Monika Burda, Emilia Pigulla i Milena 
Gansiniec były bezkonkurencyjne i pokonały pozostałych 
wykonawców w swojej kategorii, zyskując uznanie jury.  

KAMRATKI jeszcze raz zaprezentowały kolędę polską 
i angielską podczas Gali Laureatów 12 stycznia 
w kościele pw. św. Anny i Huberta w Dąbrówce.  

Opiekun zespołu - Beata Janiga

XIX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW, 
BRYNEK 2019 

Jak co roku, zapraszamy wszystkich miłośników pięknego 
wygłaszania tekstów literackich do udziału 
w XIX Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim.  

Drodzy Recytatorzy i Opiekunowie Utalentowanych! 
Czekamy na Was, wierząc, że stworzyliśmy tradycję, którą 
warto kultywować. Zapraszamy na konkursowe 
przesłuchania, które odbywać się będą w dniach 5,6,7 
lutego 2019 r. w Szkole Podstawowej z oddziałami 
gimnazjalnymi w Brynku. Regulamin i kartę zgłoszenia 
można znaleźć na stronie internetowej:
www.gimnazjumbrynek.home.wp.pl, w zakładce: Konkursy. 

IX OGÓLNOPOLSKI KONKURS 
LITERACKI „TO, CO WAŻNE. MÓJ 
GŁOS W SPRAWIE WARTOŚCI.” 
POD PATRONATEM  
KS. PROFESORA JERZEGO SZYMIKA 

Minęły dwa lata, a my po raz dziewiąty już kierujemy 
zaproszenie do udziału w konkursie do uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum. Prosimy 
o skonkretyzowanie w literackiej formie własnych refleksji 
o tym, co w życiu każdego człowieka istotne, wartościowe; 
o trudnych wyborach, o zwycięstwach nad słabościami, 
o godności, pasji, marzeniach i szczęściu.  

Prace konkursowe należy nadesłać do Szkoły 
Podstawowej w Tworogu z oddziałami gimnazjalnymi 
w Brynku do 1 lutego 2019 r. (decyduje data stempla 
pocztowego).  

Regulamin Konkursu na stronie internetowej: 
www.gimnazjumbrynek.home.wp.pl,  
w zakładce: Konkursy. 

Eleonora Krywalska
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TWG

KURIER NA BIEŻĄCO 
PODSTĘPNY CZAD! 

Przyspieszona czynność serca, osłabienie, ból głowy, 
senność, duszność, takie objawy mogą świadczyć  
o obecności tlenku węgla we wdychanym powietrzu. 
Jego silne stężenie może spowodować śmierć już po  
3 minutach! Czad jest gazem silnie trującym, 
bezbarwnym i bezwonnym, dlatego nazywany jest 
cichym zabójcą. 

Sezon grzewczy rozpoczęty, pamiętajmy o kontroli 
instalacji grzewczej, wentylacyjnej i kominowej w naszych 
domach. Tlenek węgla potocznie zwany czadem ma silne 
właściwości toksyczne. Ponieważ jest lżejszy od powietrza 
łatwiej się z nim miesza. Jego źródłem w naszych domach 
mogą być wadliwe urządzenia grzewcze i przewody 
kominowe.  Warto sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez 
przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki 
wentylacyjnej, jeśli nic nie zakłóca wentylacji kartka 
powinna do niego  przywrzeć. Dobrym rozwiązaniem jest 
montaż czujnika tlenku węgla, szczególnie w części domu, 
w której śpimy. W szczelnych i niewietrzonych 
pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.  
W poniższej tabeli przedstawiamy objawy zatrucia tlenkiem 
węgla zależnie od stężenia objętościowego CO  
w powietrzu. 
 

stężenie 
objętościowe 

CO  
w powietrzu 

objawy zatrucia 

0,01–0,02% 
(100–200 ppm) 

lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2–3 godziny 

0,04% (400 
ppm) 

silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po 
wdychaniu tego stężenia; 

0,08% (800 
ppm) 

zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach 
wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka; 

0,16% (1600 
ppm) 

silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach; 
zgon po dwóch godzinach 

0,32% (3200 
ppm) 

intensywny ból głowy i wymioty po 5–10 minutach; 
zgon po 30 minutach; 

0,64% (6400 
ppm) 

ból głowy i wymioty po 1–2 minutach; zgon w niecałe 
20 minut; 

1,28% (12800 
ppm) 

utrata przytomności po 2–3 wdechach; śmierć po  
3 minutach. 

 
W przypadku podejrzenia zatrucia należy bezzwłocznie 
wezwać służby ratownicze, pogotowie ratunkowe  
– tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112. 
 

POŁOMIA NA PODIUM! 

Duże emocje sportowe towarzyszyły  Pierwszemu 
Turniejowi Piłki Nożnej Halowej o Puchar Komendanta 
Gminnego ZOSP RP w Tworogu, który odbył się 
5 stycznia w hali GOKSiR w Krupskim Młynie.  

W rozgrywkach wzięli udział strażacy ochotnicy z gminy 
Tworóg i Krupskiego Młyna. Kibice mogli podziwiać zaciętą 
rywalizację i wiele pięknych bramek, które nagradzali 
gromkimi brawami. Strażacy celowali bardzo trafnie, 
dostarczając dużych wrażeń dopingującym ich kibicom.  

 

DRODZY CZYTELNICY! 

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu trwają 
prace przygotowawcze do wypożyczania 

komputerowego. W związku z tym wszyscy czytelnicy 
są proszeni o odwiedzanie biblioteki z dowodem 

osobistym celem uzupełnienia i aktualizacji danych  
w systemie. 

 

Turniej wygrała drużyna OSP z Połomii, która 
w finałowym meczu pokonała OSP Wojska wynikiem 
2:1. Warto dodać, że drużyna z Połomii grała od początku 
spotkania w osłabionym, sześcioosobowym składzie, więc 
pod koniec zmęczenie mocno dawało się im we znaki. 
W meczu o trzecie miejsce OSP Potępa  pokonała OSP 
Tworóg 3:0. Puchary ufundował i oficjalnie wręczył 
Komendant Joachim Soll, dodatkowo puchar Fair Play za 
wzorową postawę otrzymała jednostka z Kotów. Puchar 
ten ufundowała i osobiście wręczyła pani poseł Barbara 
Dziuk. Była to pierwsza tego typu impreza, jednak 
organizatorzy zapowiadają, że będą kontynuować 
rozgrywki, bo podobnie jak kibice mają apetyt na więcej! 

TURNUS UŚMIECHU  

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II 
w Boruszowicach znalazł się w gronie laureatów 
konkursu Fundacji ING Dzieciom w ramach programu 
„Turnus Uśmiechu”. Konkurs polega na opracowaniu 
projektu przeprowadzenia edukacyjnego turnusu dla 
dzieci i młodzieży. Najlepsze pomysły są nagradzane.  
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Nagrodą dla szkół, które zgłosiły najciekawsze projekty jest 
12-dniowy turnus edukacyjny w Wiśle dla dzieci  
i młodzieży w wieku 7-16 lat. „Turnusy Uśmiechu” mają 
poszerzać wiedzę przedmiotową, rozwijać umiejętności 
ruchowe, wpływać na samodzielność dzieci i młodzieży 
oraz kształtować wśród nich właściwe postawy społeczne.  

Zgłoszony i nagrodzony projekt z Boruszowic zatytułowano 
„Aktywnie, kreatywnie i bez kompleksów w przyszłość” 
(spektakl teatralny, warsztaty dziennikarskie, nauka 
myślenia logicznego i naukowego podejścia do 
rzeczywistości). Turnus ma być inspiracją do wyboru drogi 
zawodowej. 50-osobowa grupa (uczniowie wraz  
z kadrą pedagogiczno-wychowawczą) pojedzie na turnus 
w terminie 25 marca – 5 kwietnia 2019 r. 

Gratulujemy!  

SUKCES TO MAŁO 
POWIEDZIANE 

Stowarzyszenie Pozytywnej Energii zawiązane przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach 
działające na rzecz rozwoju szkoły odnotowało 
pierwszy spektakularny sukces.  

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” rozstrzygnął 
konkurs grantowy „Moje miejsce na Ziemi”. 
Dofinansowanie otrzymały 293 projekty, na łączną kwotę  
2 001 000,00 zł. Wśród nich znalazł się projekt: Łącząc 
pokolenia powróćmy do źródeł tradycji taneczno-
wokalnych naszego regionu. Autorki projektu, który 
realizowany jest od początku grudnia przez uczniów klas  
I-IV, środki pozyskane od Fundacji w kwocie 7 500 zł 
przeznaczyły na prowadzenie zajęć taneczno-wokalnych  
z zakresu regionalizmu. Odbywają się one w każdy 
czwartek i są prowadzone przez artystkę z zespołu Śląsk. 
Przedstawicielki Stowarzyszenia i jednocześnie Rady 
Rodziców szkoły i przedszkola, Panie Sabina Mazur  
i Daria Krzyżewska zostały zaproszone na uroczystą galę 
Fundacji Orlen, podczas której zwycięzcom konkursu 
grantowego wręczone zostały certyfikaty. Uroczysta Gala 
odbyła się w Pałacu Zamoyskich w Warszawie. Rangę 
wydarzenia podniosła obecność Prezesa PKN ORLEN, 
Pana Daniela Obajtka oraz Prezesa Zarządu Fundacji 
„ORLEN – DAR SERCA” Pani Katarzyny Różyckiej. Galę 
uświetnił występ znanej polskiej wokalistki – Ani 
Dąbrowskiej z zespołem. 

Anna Rogala-Goj 

WYJĄTKOWA PAMIĄTKA  

Szkolna kolekcja literatury w ZSP w Boruszowicach 
powiększyła się o okolicznościowy egzemplarz 
„Przedwiośnia” z pamiątkowym wpisem pary 
prezydenckiej. – Serdecznie dziękuję za Państwa udział  
w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania, podczas 
której wspólnie przeczytaliśmy „Przedwiośnie” Stefana 
Żeromskiego oraz teksty Antologii Niepodległości – takimi 
słowami rozpoczyna się list, jaki szkoła otrzymała od 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy  
z podziękowaniem za udział w akcji.  
 

BEZPŁATNE SZKOLENIA 
KOMPUTEROWE 

Zostały wolne miejsca na BEZPŁATNE szkolenia 
realizowane w ramach projektu „Cyfrowe okno na świat 
– rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy 
Tworóg”: 

• „Rodzic w Internecie” 
• „Działam w sieciach społecznościowych” 

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby powyżej  
25 roku życia. Każdy moduł to 12 godzin 
szkoleniowych  
(4 spotkania po 3 godziny). 

Szkolenia odbędą się w SP w Tworogu  
w styczniu/lutym 2019 r. Formularz zgłoszeniowy 
można pobrać w sekretariacie szkoły lub w Urzędzie 
Gminy, pokój 111. 

Więcej informacji pod nr telefonu 668 82 81 76. 

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.  
Serdecznie zapraszamy do udziału! 

KOLEJNI MIESZKAŃCY 
TWOROGA OTWIERAJĄ 
CYFROWE OKNO NA ŚWIAT 

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku kolejni mieszkańcy 
i mieszkanki naszej gminy ukończyli szkolenia z zakresu 
kompetencji cyfrowych, przeprowadzone w ramach 
projektu „Cyfrowe okno na świat – rozwój kompetencji 
cyfrowych mieszkańców gminy Tworóg”. Sześcioro 
uczestników skupionych w Klubie Seniora oraz kadra 
Gminnego Przedszkola w Tworogu wzięło udział w kursie 
„Działam w sieciach społecznościowych”. 

– Szkolenie było niezwykle potrzebne. Szczególnie 
istotnym zagadnieniem było dla nas, jako pracowników 
oświatowych, korzystanie z Elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP). Kurs rozwinął nasze 
kompetencje w tym zakresie – chwali szkolenie pani Irena 
Mrówka, dyrektorka przedszkola, a jednocześnie 
uczestniczka szkolenia. 

Zajęcia sfinansowane zostały ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Kolejna grupa seniorów 
rozpocznie swoją przygodę z komputerem 9 stycznia. 
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 we wszystkich szkołach na terenie gminy 
Tworóg.    

UDZIAŁ W SZKOLENIACH  
JEST CAŁOWICIE BEZPŁATNY! 
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O TRUDNEJ DRODZE  
I ODWAŻNYM CHŁOPCU,  
KTÓRY DZIELNIE NIĄ PODĄŻA… 

O tym z jak trudną codziennością zmagają się Bruno 
Musiał i jego rodzice dowiedzieliśmy się podczas 
tegorocznych marcinek w SP w Tworogu. Fundusze na 
rehabilitację chłopca zbierano również w trakcie Jarmarku 
Adwentowego w GOK-u. Dziś chcemy powiedzieć, że 
każda Wasza złotówka przekazana na ten szczytny cel 
zostanie dobrze wykorzystana. W lutym Bruno pojedzie na 
turnus rehabilitacyjny do Krakowa. Pod opieką specjalistów 
będzie walczyć…o siebie.  

Bruno ma dziś 8 lat. Od 1 roku życia cierpi na lekooporną 
padaczkę. Jest opóźniony psychoruchowo, bardzo odbiega 
od swoich rówieśników. Reaguje co prawda na swoje imię, 
lecz nie spełnia poleceń. Jeżeli czegoś chce, informuje o 
tym krzykiem. – Bruno jest dzieckiem bardzo 
absorbującym i wymagającym stałej opieki. Uwielbia wodę, 
basen i podróże samochodem. Reszta zabawek może nie 
istnieć… Późno zaczął chodzić, nie mówi do dzisiaj. Dzięki 
stałej rehabilitacji wciąż robimy postępy. Małymi krokami, 
ale mamy nadzieję, zbliżamy się do etapu, w którym Bruno 
zacznie mówić. Nie tracimy nadziei, wierzymy w to… 
Dzięki ludziom dobrej woli możemy zaplanować dalszą 
rehabilitację dla Bruna w postaci turnusu rehabilitacyjnego 
w Krakowie – mówi mama chłopca, Monika  
Szewczyk-Musiał. 
  
 

Tam, pod fachową opieką specjalistów z Ukrainy będzie
poddawany zabiegom korekty kręgosłupa 
i neurorehabilitacji. – Lekarze dają nam nadzieje na dalszy 
rozwój  i poprawę funkcjonowania Bruna, dlatego jesteśmy 
wdzięczni za otrzymaną pomoc – dodaje Pani Monika.  

Turnus odbędzie się w dniach 16-25 luty. 
Dziesięciodniowa, intensywna rehabilitacja pod okiem 
lekarzy z Ukrainy to wydatek liczony w setkach a nawet 
tysiącach euro w zależności od ilości i rodzaju zabiegów. –
Bruno nie lubi zmian, ma problemy ze snem w obcych 
miejscach, dlatego będziemy codziennie dojeżdżać do 
Krakowa – informuje mama Bruna.  
 

Dziękujemy w imieniu Bruna i jego rodziców wszystkim 
tym, którzy pomogli. Kto nie zdążył, nie mógł lub  
jeszcze nie wiedział czy chce – jeszcze może pomóc! 

Przekażcie 1% podatku! Wszystkie niezbędne 
informacje znajdziecie na grafice poniżej. Można 
także pomóc wpłacając pieniądze bezpośrednio na 
konto Fundacji „Zdążyć z Pomocą”: 
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Foto. Oto przedszkolaki z Kotów podczas obchodów barbórki. Tradycje górnicze w naszej gminie to temat numer jeden tego wydania.  
Przeczytajcie wspomnienia emerytowanego górnika, z których wyłania się historia lokalnego górnictwa (str. 9).   

R            E            K            L            A            M            A 


