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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

POCZĄTEK TRAGEDII 

1945 rok – data kojarzona  
z zakończeniem II wojny 
światowej, na Śląsku oznaczała 
zaledwie początek tragedii. 
Armia Czerwona wkroczyła do 
Tworoga 21 stycznia 1945 r. 
Było niedzielne popołudnie.  
O Tragedii Górnośląskiej 
widzianej oczami mieszkańców 
gminy piszemy na str. 10. 

 

BUDśET 2020 

W tym roku gmina będzie 
skupiać się na zakończeniu 
budowy kanalizacji sanitarnej  
w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Inwestycyjne plany zakładają 
również rozpoczęcie rozbudowy 
obecnej Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. O czym jeszcze 
mówi nam nowy budżet gminy?  

O tym w dziale „Sesja”. 

 

W SZAMPAŃSKIM 
NASTROJU!  

Trwa karnawał! Przed nami  
51 dni szampańskiej zabawy. 
Podpowiadamy gdzie i kiedy 
odbędą się bale karnawałowe  
(str. 2) 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
Piekarnia Łubowski 
ul. Zamkowa 37 

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 
ODiDO 
 ul. Nowy Świat 2 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 
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TWG 

KURIER TABLICA 

KARNAWAŁOWE BALE 

Noc sylwestrowa za nami. Pożegnaliśmy stary rok  
i powitaliśmy nowy 2020. Karnawał, który rozpoczyna się 
zawsze 6 stycznia w Święto Trzech Króli, potrwa do wtorku 
25 lutego, a ostatnia sobota karnawału przypadnie  
22 lutego. Przed nami 51 dni szampańskiej 
zabawy. Podpowiadamy gdzie i kiedy odbędą się bale 
karnawałowe.  

W sobotę 1 lutego w Willi Hanusek odbędzie się Babski 
Comber organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich  
z Boruszowic-Hanuska, wejściówki w cenie 70 zł. 
Natomiast 8 lutego i 20 lutego (tłusty czwartek)  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu odbędą się dwie 
imprezy. Pierwszą zabawę dla pań organizuje Rada 
Sołecka z Tworoga, drugą będzie tradycyjny już Babiniec. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Nowej Wsi Tworoskiej 
zaprasza na Babski Comber 8 lutego (cena: 50 zł od 
osoby, w tym ciasto, zimna płyta), zabawa rozpocznie się  
o godz. 18. Natomiast w walentynki 14 lutego będzie 
można potańczyć w Barci Dębowej na balu karnawałowym 
organizowanym przez Radę Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu (cena za parę 230 zł).  

Ostatnią sobotę karnawału (22 luty) koniecznie 
zarezerwujcie! W Połomi i Wojsce jak co roku będą 
organizowane Bery. Po tradycyjnym wodzeniu 
niedźwiedzia mieszkańcy wsi będą żegnać karnawał na 
zabawie ostatkowej.  
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KURIER WSTĘPNIAK 
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TWG 

KURIER SESJA 
BUDŻET 2020 

30 grudnia podczas sesji rady gminy podjęto uchwałę 
budżetową (nr XIV/107/2019). Nim radni zagłosowali, 
projekt budżetowy opiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa. W tym roku gmina będzie skupiać się 
na zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej w Nowej 
Wsi Tworoskiej. Inwestycyjne plany zakładają również 
rozpoczęcie rozbudowy Szkoły Podstawowej  
w Tworogu.  

Dochody gminy ustalono w wysokości 49.002.062,52 zł,  
w tym: dochody bieżące – 39.559.438,20 zł  oraz dochody 
majątkowe – 9.442.624,32 zł. Wydatki wyniosą 
50.860.113,39 zł, w tym: wydatki bieżące – 38.234.326,55 
zł oraz wydatki majątkowe – 12.625.786,84 zł. Różnica 
między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt 
budżetu w wysokości 1.858.050,87 zł, który zostanie 
sfinansowany przychodem z tytułu kredytu. 

Dochody 
Przychody gminy zakładają kwotę 3.071.825,53 zł., w tym 
z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, kredytu krajowego, 
wolnych środków. Po stronie dochodów uwzględniono 
dotacje unijne, m.in. na realizację projektu „Poprawa 
efektywności kształcenia ogólnego uczniów z terenu gminy 
Tworóg”). Szacunku dochodów majątkowych na 2020 r. 
dokonano w oparciu o analizę możliwości sprzedaży 
majątku komunalnego. Poza sprzedażą mienia w 2020 r., 
w ramach dochodów majątkowych, zakłada się również 
dochód z wpływów z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotacje 
majątkowe, planowane na 2020 r. obejmują: wpływ dotacji 
w ramach RPO Województwa Śląskiego – projekt „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej  
w miejscowości Nowa Wieś Tworoska wraz z pompownią 
próżniowo-tłoczną i rurociągiem tłocznym”; wpływ dotacji w 
ramach RPO – projekt „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg”; wpływ 
dotacji z RPO – projekt „Odnawialne źródła energii 
poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin 
Partnerskich”.  

Wydatki 
Wydatki gminy, po uwzględnieniu wszystkich potrzeb, 
wyniosły 65 mln zł. – Kształt budżetu na 2020 r. (jak 
również budżetów lat kolejnych, przedstawionych  
w projekcji WPF), zwłaszcza strony wydatkowej budżetu, 
uwarunkowany jest koniecznością zachowania 
obowiązujących w tej materii norm prawnych. W związku  
z powyższym, planowane pierwotnie wydatki na 2020 r. 
musiały zostać skorygowane o kwotę ponad 15 mln zł (na 
minus) celem ukształtowania wartości projektowanego 
budżetu na 2020 r. w taki sposób, aby zostały zachowane  
i spełnione rozwiązania prawne wynikające z ustawy  
o finansach publicznych – wyjaśnia skarbnik gminy, 
Marzena Żołędziewska. Do największych stałych 
wydatków gminy zalicza się oświata. Subwencja z budżetu 
państwa nie pokrywa wszystkich kosztów związanych  
z utrzymaniem oświaty. 

Uwzględniając wydatki bieżące w 2020 r. łącznie ze 
środków własnych Gmina Tworóg dołoży do oświaty ponad 
3.800.000,00 zł ponad wartość otrzymanej subwencji 
oświatowej. Wydatki inwestycyjne na rok 2020 założono w 
łącznej kwocie 12.625.786,84 zł co stanowi 25 % 
wydatków budżetu ogółem. W 2020 r. zakłada się 
realizację następujących kluczowych zadań majątkowych 
wieloletnich: 

 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
podciśnieniowej w Nowej Wsi Tworowskiej” 
w kwocie 4.155.597,55 zł (realizacja w latach 2019 
– 2020, łączne nakłady finansowe na zadanie 
wynoszą 11.557.782,77 zł) 

 „Odnawialne źródła energii poprawą jakości 
środowiska naturalnego” w kwocie 6.915.053,88 zł 
(realizacja w latach 2018 – 2021, łączne nakłady 
finansowe na zadanie wynoszą 6.934.053,88 zł) 

 „Rozbudowa szkoły podstawowej w Tworogu” 
w kwocie 1.500.000,00 zł (realizacja w latach 2020 
– 2021, łączne nakłady finansowe zakłada się 
na kwotę 2.896.548,00 zł). 

W planie na 2020 r. przyjmuje się również, w ramach 
zadań inwestycyjnych jednorocznych: 

 dotacje celowe na dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji – przydomowe oczyszczalnie 
ścieków w wysokości 42.000,00 zł, co stanowi 
realizację zapisów uchwały Rady Gminy Tworóg nr 
IX/62/2019 z dnia 8.07.2019 r. w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Tworóg osobom fizycznym oraz wspólnotom 
mieszkaniowym, na cele związane z realizacją 
„Programu budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków w Gminie Tworóg na lata 2019 – 2024”.  

 budowę chodnika w Hanusku – projekt, w ramach 
środków z funduszu sołeckiego Hanusek 
w wysokości 13.135,41 zł. 

ŚMIECI – NOWE CENY 

Zgodnie z przewidywaniami wywóz śmieci mocno 
zdrożał. W gminie Tworóg za śmieci segregowane 
zapłacimy 25 zł od osoby, za zmieszane 75 zł 
od osoby. 

Na grudniowej sesji Rady Gminy wywiązała się dyskusja 
na ten temat. Niektórzy radni uważają, że wzrost ceny jest 
zbyt radykalny. – Nikt z obecnych nie jest zadowolony z tej 
sytuacji, jednak gmina nie ma wyboru – mówił wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Na wzrost cen wpłynął szereg 
czynników (pisaliśmy szerzej na ten temat w grudniowym 
wydaniu). Problem dotyczy całego kraju. Porównując 
jednak ceny w gminie Tworóg z cenami w gminach 
ościennych okazuje się, że stawki są podobne.
Ostatecznie za podjęciem uchwały w sprawie wyboru 
metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zagłosowało 
11 radnych, dwóch głosowało przeciw, jedna osoba 
wstrzymała się od głosu.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
PRZEŁAMALI SIĘ OPŁATKIEM 
12 grudnia w Nowej Wsi Tworoskiej odbyło się spotkanie 
opłatkowe z udziałem około 30 seniorów z Klubu Senior+. 
Na stołach znalazły się między innym domowe pierniki, a 
na choince własnoręcznie wykonane ozdoby.   

dzielnicowy asp. Maciej Bobola, który miał jeszcze jeden 
świąteczny pomysł. – Wspólnie odwiedziliśmy naszą 
seniorkę, panią Mariannę Wesoła, która samotnie mieszka 
w Brynku oraz Darka Kaszubę, który choć jest osobą 
niepełnosprawną, zawsze znajdzie powód do uśmiechu. 
Dla każdego przynieśliśmy skromny, świąteczny prezent. 
Tego dnia Darek miał akurat urodziny. Wzruszenie obydwu 
było niezapomniane! – relacjonuje sołtys Brynka, 
Iwona Pryk.  

W Połomi natomiast tradycyjnie przygotowano świąteczne 
paczki dla osób starszych. Sołtys  wraz z rada sołecką 
przygotował ponad 20 upominków, które przed świętami 
trafiły do właścicieli.  

WYSTARCZY TAK NIEWIELE… 

Czasem wystarczy tak niewiele, aby dać tak wiele…  
Uczniowie gminnych szkół działający w Szkolnych Kołach 
Wolontariatu w okresie przedświątecznym nie próżnowali. 

Uczniowie z SP w Tworogu odwiedzili Dom Opieki 
Społecznej w Tworogu. Z kolei 10 grudnia wolontariusze 
z Brynka (Szkoła Podstawowa w Tworogu)  udali się do 
Domu Pomocy Społecznej w Miedarach. –  Uczniowie, 
ku radości mieszkańców domu, wystawili krótkie 
przedstawienie. Oklaskom nie było końca, a zadowolenie 
i uśmiech na twarzach mieszkańców zostanie na długo 
w sercach wolontariuszy. Wizytę uświetniły rozmowy 
i życzenia świąteczne dla mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej. Dziękujemy za tak gorące przyjęcie –
relacjonuje Hanna Penz. Młodzież pamiętała również 
o Darku – niepełnosprawnym absolwencie. Odwiedzili go 
9 grudnia przynosząc świąteczny prezent i życzenia.  

Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z ZSP 
w Boruszowicach kolejny raz przeprowadzili akcję
porządkowanie grobów, o których nikt nie pamięta. 
Przygotowali również paczki dla Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Szansa dla dziecka” w Bytomiu-
Stolarzowicach, którą wręczyli 15 grudnia na koncercie 
charytatywnym organizowanym w kościele parafialnym 
Matki Bożej Bolesnej w Boruszowicach.  

W niedzielne popołudnie 15 grudnia w sali OSP  
w Świniowicach odbyło się jubileuszowe, 35 spotkanie 
opłatkowe dla seniorów. Wzięło w nim udział ok. 70 osób 
starszych. W świąteczny nastrój seniorów wprowadził 
zespół „Diapson”, który zapewnił oprawę muzyczną. 
Życzenia złożyli: wójt gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź, 
zastępca wójta Łukasz Ziob, wójt Wielowsi Ginter 
Skowronek, Nadleśniczy Janusz Wojciechowski oraz radny 
Lucjan Sus. Zebrani seniorzy przełamali się opłatkiem 
składając sobie świąteczne życzenia, po czym wspólnie 
zasiedli do wigilijnego stołu, na którym zagościły krokiety  
z tradycyjnym barszczem. Spotkanie było doskonałą 
okazją do wspólnych rozmów, wspomnień i miłego 
spędzenia czasu. Zorganizowała je rada sołecka na czele 
z panią sołtys, Patrycją Skowronek. 

Spotkanie opłatkowe odbyło się również w Brynku. 
Organizatorzy – sołtys i rada sołecka – dziękują 
Nadleśnictwu Brynek i sklepowi GS Samopomoc Chłopska 
w Tworogu za finansowe i rzeczowe wsparcie przy 
organizacji imprezy. Jak co roku przy świątecznym stole 
zasiedli seniorzy z sołectwa oraz zaproszeni goście: wójt 
Eugeniusz Gwóźdź, z-ca Nadleśniczego Adam Mazur oraz 



6 

 

TWG KURIER – POD LUPĄ 

TEST NA GRZECZNOŚĆ 
Czy dzieci z Boruszowic i Hanuska są grzeczne?  
Czy zasłużyły na odwiedziny św. Mikołaja? Czy powinny 
otrzymać prezent? Tego próbował się dowiedzieć pewien 
elf, który 10 grudnia pojawił się na sali gimnastycznej 
boruszowickiej podstawówki.  Jegomość w zielonym 
kubraku, beżowym cylindrze i czerwonych dodatkach 
zaprosił dzieci do wspólnej, tanecznej zabawy. A wszystko 
po to, by ocenić poziom „grzeczności” małych 
mieszkańców wsi. Pośród pląsów, obrotów i wężyków 
słychać było radosne okrzyki, które na chwilę ucichły, gdy 
na sali pojawiła się pewna dama w czerwieni. Pani 
Mikołajowa szukała męża. – Nie ma z wami św. Mikołaja? 
– pytała zdziwiona. – Musimy w takim razie zachęć go, by 
do nas dołączył. Zaśpiewajmy dla niego! – zachęcała.  
Św. Mikołaj najwyraźniej usłyszał piosenki, bo wkrótce 
wkroczył na salę i zasiadł na swym fotelu. A dzieci?  
Cóż, zdały test na "grzeczność" i otrzymały upominki. 

 

FRÖHLICHE WEIHNACHT 

6 grudnia w Szkole Podstawowej w Tworogu 
zabrzmiały znane i lubiane bożonarodzeniowe 
piosenki, ale… Żeby wyzwanie nie okazało się zbyt 
proste, wykonawcy śpiewali w języku niemieckim. 
Niemieckojęzyczny Powiatowy Konkurs Kolęd 
i Pastorałek „Fröhliche Weihnacht überall” 
zorganizowano przy współpracy Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego Niemców Województwa 
Śląskiego w Tworogu. 

 

Spotkanie ze św. Mikołajem zorganizował sołtys i rada 
sołecka z Boruszowic-Hanuska. Zobaczcie zdjęcia  
z tego magicznego popołudnia na naszej stronie 
www.twg-kurier.pl.  

KONCERT NOWOROCZNY  

Tradycyjnie w sylwestrowe południe przed Urzędem Gminy 
w Tworogu odbył się koncert noworoczny. Utwory  
w wykonaniu orkiestry dętej z Tworoga, wprowadziły 
mieszkańców w sylwestrowy klimat. Kilka zdjęć znajdziecie 
na naszej stronie www.twg-kurier.pl.  

W konkursie wzięły udział 4 szkoły: ZSP w Boruszowicach, 
ZSP w Wojsce, SP nr 13 w Tarnowskich Górach oraz 
SP w Tworogu. Wśród najmłodszych solistów (klasy I-III) 
najlepszymi okazali się Wiktoria Sosinka z SP w Tworogu 
oraz Franciszek Górka z ZSP w Wojsce. Numerem „jeden” 
wśród zespołów został duet: Paulina Łysik, Lena Pańpuch 
z SP nr 13 w Tarnowskich Górach. W kategorii wiekowej 
kl. IV-VI I miejsce wśród solistów przypadło Agnieszce 
Szkolik z ZSP w Wojsce, natomiast najlepszym zespołem 
okazała się grupa uczennic z SP w Tworogu w składzie: 
Julia Kasztelaniec, Julia Brzeczkowska, Rozalia Jańczuk, 
Emilia Kaszuba, Amelia Zagozda. 

ALE SŁODKO! 

Bożonarodzeniowe przygotowania w słodkim wykonaniu! 
Oto przedszkolaki z Boruszowic-Hanuska podczas 
pieczenia pierników. W akcji wzięły udział „Motylki”, 
„Żabki”, „Biedronki” i „Dinozaury”. Po upieczeniu blach 
pełnych słodkości, dzieci przystąpiły do dekorowania. 
W ruch poszły lukry i posypki. To dopiero była zabawa! 
(źródło: facebook).  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
MUZYKA OŁÓWKA 

Rysunek wykonany przy pomocy ołówka jest surowy, 
naturalny, ale pozwala w subtelny sposób „bawić się” 
cieniem i światłem. Prawdziwi mistrzowie tej sztuki 
wykonują prace, które łatwo pomylić z czarno-białymi 
fotografiami. Czy to możliwe, aby rysunek tak samo, a 
może nawet lepiej oddawał rzeczywistość niż zdjęcie? 
Sonia Rekus – rysowniczka z Nowej Wsi Tworoskiej, 
autorka wielu portretów opowiedziała nam o swojej 
pasji i możliwościach jakie daje zwykły ołówek.  

Na co dzień pani Sonia pracuje w Urzędzie Gminy Tworóg 
w Referacie Spraw Obywatelskich. – W wolnym czasie 
oprócz rysunku, lubię również grać na klarnecie, czytać 
książki i słuchać muzyki, która jest dla mnie inspiracją do 
tworzenia – dodaje. Na wielu rysunkach można rozpoznać 
amerykańskiego muzyka – Prince’a, jednego z ulubionych 
artystów estradowych pani Soni. Sportretowała również 
George’a Michaela, Freddiego Mercury’ego, Amy 
Winehouse, Marilyn Monroe… – To, co łączy wszystkich 
bohaterów moich prac to indywidualizm artystyczny, każdy 
z tych artystów jest oryginalny, ponadczasowy  
i niezastąpiony. Prince, George Michael i Freddie Mercury 
lubili mieszać różne gatunki muzyczne i byli przy tym 
perfekcjonistami, a to jest mi bardzo bliskie. Rysując 
,podobnie jak oni, staram się łączyć kilka technik rysunku i 
dbać o każdy szczegół moich prac – przyznaje pani Sonia.  Portrety należą do jednych z trudniejszych rysunków, 

a jednak to ta forma ekspresji stała się jej ulubioną.  –
Rysowania portretów uczyłam się sama, pasja 
do rysowania pojawiła się już w szkole podstawowej. 
W gimnazjum miałam możliwość uczestniczenia 
w warsztatach w Zespole Szkół Artystyczno-Projektowych 
w Tarnowskich Górach. Jednak tematem prac była martwa 
natura, a to nie do końca sprawiało mi satysfakcję. 
Od ok. 5 lat wróciłam do mojej pasji, jaką jest rysunek 
ołówkiem i ciągle się uczę czegoś nowego, aby 
udoskonalać swój warsztat – przyznaje artystka. To, co ją 
najbardziej fascynuje to twarze. Twarz wyraża emocje, 
cechy charakteru, różnice między ludźmi. To podstawa 
naszej tożsamości, a dla artysty atrakcyjny i bardzo trudny 
temat. Uchwycenie najsubtelniejszych emocji i oddanie ich 
w formie rysunku wymaga od artysty głębokiej wrażliwości 
obserwacji. – Podczas rysowania portretów próbuję oddać 
nastrój rysowanej osoby, a także moje odczucia względem 
niej. Ważne jest uchwycenie proporcji i realizmu, a do tego 
potrzebna jest cierpliwość. Rysowanie daje mi przede 
wszystkim wielką frajdę. Uwielbiam to robić! To jest dla 
mnie taki czas wyciszenia, relaksu, oczyszczenia umysłu 
i samodoskonalenia – mówi pani Sonia.  

Prace pani Sonii można było podziwiać 8 grudnia podczas 
Jarmarku Adwentowego w Gminny Ośrodku Kultury. 
Następnie wystawa znalazła się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Tworogu. Od 20 stycznia do 31 stycznia 
prace można oglądać w Urzędzie Gminy w Tworogu.
Wernisaż Soni Rekus jest częścią uroczystości 
upamiętniających 75-lecie Tragedii Górnośląskiej 
organizowanych przez Gminę Tworóg.  

Foto. Zwykły ołówek, narzędzie najprostsze z możliwych, trzymany  
w dłoni pani Soni zamienia się w magiczną różdżkę. Oto co potrafi 

wyczarować. Powyżej portret Princa.  

Foto. Choć portrety rysowane ołówkiem i węglem to jej ulubiony temat, 
pani Sonia maluje również anioły na desce. Powyżej Marilyn Monroe. 
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KURIER KULTURALNIE 
BETLEJEM W ŚWINIOWICACH 

Do 12 stycznia można było zwiedzać pierwszą, żywą 
stajenkę w naszej gminie. Powstała w Świniowicach na 
placu obok kaplicy pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Betlyjka jest jedną  
z nielicznych w okolicy (najbliższa jest w Strzybnicy)  
i stanowi nie lada atrakcję zarówno dla parafian, jak  
i odwiedzających miejscowość rodzin z dziećmi.  

Pierwsza na świecie żywa szopka bożonarodzeniowa 
stworzona została przez św. Franciszka z Asyżu  
(24 grudnia 1223 ), który pragnął w ten sposób przybliżyć 
prostym ludziom tajemnicę zbawienia. Niedaleko wioski 
Greccio, w skalnej grocie wypełnionej sianem 
odwzorowano stajenkę z Betlejem. W postacie Świętej 
Rodziny wcielili się mieszkańcy Greccio, w żłóbku ułożono 
figurę Jezusa wyrzeźbioną w drzewie, obok stały żywe 
zwierzęta, wół i osioł. Początkowo szopki powstawały tylko 
przy klasztorach franciszkańskich, jednak z czasem 
tradycja ich budowania rozpowszechniła się w całej 
Europie. W Polsce zapoczątkowana została u schyłku XIII 
wieku przez zakon franciszkanów, który w tym czasie 
osiedlił się w naszym kraju. Do dzisiaj szopki cieszą się 
dużą popularnością.  

GDZIE JEST NASZE BETLEJEM? 

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do 
najpiękniejszych w roku, 20 grudnia świąteczną atmosferę 
można było poczuć w Szkole Podstawowej w Tworogu, 
gdzie odbyły się szkolne jasełka. Dzieci kolejny raz ukazały 
wszystkim historie Maryi i Józefa oraz wydarzenia 
betlejemskiej nocy.  

Świniowicka szopka powstawała miesiąc. Jej 
pomysłodawcy – parafianie i proboszcz z Wielowsi – 
ciężko pracowali i zadbali o najmniejszy szczegół.  
W efekcie wieś stała się małym Betlejem. W żłóbku 
znalazło się dzieciątko Jezus, obok Maryja ze  
św. Józefem, a przy nich gromada rozmaitych zwierząt 
domowych. 29 grudnia, w niedzielę Świętej Rodziny obok 
szopki odbyło niezwykłe kolędowanie, które mieszkańcy 
wsi wraz z proboszczem chcieliby powtarzać co roku.  
– W niedzielę Świętej Rodziny, chciałbym, abyśmy się 
gromadzili przy tej stajence, aby adorować Pana Jezusa – 
mówi ks. Tadeusz Paluch, proboszcz z Wielowsi.  
W nabożeństwie kolędowym wzięła udział Orkiestra Dęta  
z Wielowsi oraz kapela góralska „Wałasi” z Istebnej. Aby 
goście nie zmarzli, organizatorzy zadbali o ciepłe napoje. 
Można było się rozgrzać gorącą kawą oraz spróbować 
pysznych świątecznych wypieków. Mimo chłodu 
frekwencja zaskoczyła organizatorów. Do Świniowic 
przyjechały prawdziwe tłumy. – Chcemy, by Betlyjka była  
u nas co roku, planujemy ją jeszcze rozbudować – 
zapowiada jeden z budowniczych stajenki.   
 

Motywem przewodnim inscenizacji były słowa pastorałki 
„Gdzie jest nasze Betlejem”. Uczniowie klas trzecich –
młodzi aktorzy – próbowali odpowiedzieć na to pytanie
i zachęcić wszystkich do poszukiwania własnego Betlejem. 

O TYM, JAK NAPRAWDĘ BYŁO  

19 grudnia uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Boruszowicach opowiedzieli o tym ,,Jak naprawdę 
było...? Ich interpretacja historii Bożego Narodzenia była 
pełna ciepła, radości i miłości.  Nie zabrakło kolęd 
i nawiązań do tradycji. 
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JARMARK I MALI PISARZE 

Ozdoby choinkowe, przepyszne słodkości, wieńce 
adwentowe, obrazy, lampiony, zawieszki i inspiracje 
prezentowe. A dla najmłodszych? Podróż dookoła świata 
ze św. Mikołajem! 8 grudnia na jarmarku adwentowym  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Jednak dla uczestników konkursu 
literackiego ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Tworogu najważniejszym wydarzeniem 
popołudnia było rozdanie nagród. 

MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 

Pewnego wieczoru, dzień przed wigilią leżałam w swoim 
łóżku rozmyślając o prezentach, które miałam otrzymać 
pod choinkę następnego dnia. Zastanawiałam się również 
jakim cudem  Mikołaj  te podarunki podrzuca w taki 
sposób, że lądują one wprost pod moją choinką oraz jak 
mogłabym zaczaić się na niego, aby w końcu  go poznać.  
Kiedy już prawie zamykałam oczy, ponieważ poczułam 
ogromne zmęczenie, usłyszałam dziwne odgłosy, które 
dochodziły z zewnątrz. Obawiając się trochę tego, co 
mogę ujrzeć postanowiłam zakryć się kołdrą, lecz długo 
pod nią nie wytrzymałam, ponieważ moja ciekawość 
zwyciężyła. Powoli, cichutko na palcach podeszłam do 
okna, aby sprawdzić czy to możliwe, aby moje marzenie 
spotkania Świętego Mikołaja wreszcie się spełniło. 

Kiedy już odważyłam się wyjrzeć przez okno nie mogłam 
uwierzyć w to, co zobaczyłam. Na dworze stali moi 
rodzice, a przed nimi leżał jakiś starszy człowiek. Nie 
zastanawiając się ani chwili wybiegłam do nich, aby się 
dowiedzieć, co się stało. Kiedy już znalazłam się przed 
drzwiami mojego domu poczułam, że moje serce bije 
z każdym krokiem coraz szybciej. Przed moimi rodzicami 
leżał ranny Święty Mikołaj! Tylko nie byłam pewna czy on 
był tym prawdziwym, właściwym Mikołajem, który przynosi 
mi prezenty czy może to jakiś następny przebieraniec. 
O tej porze na ulicach można było spotkać prawie, co 
drugą osobę przebraną za Świętego Mikołaja. Aby się tego 
dowiedzieć zapytałam stojącej obok mnie mamy, co się 
stało lecz ona tylko do mnie rzekła: „Emilko bardzo cię 
proszę wracaj szybko do domu, bo jest okropnie zimno”. 
Ze smutną miną zrobiłam to, o co poprosiła mama, ale 
wcale nie miałam zamiaru wracać do łóżka, postanowiłam 
podsłuchać o czym rodzice rozmawiają z nieznajomym. 
Tata zapytał podnoszącą się z ziemi osobę co tu robi i co 
się stało. Na to starszy człowiek odpowiedział, że kiedy 
zamierzał wrzucić prezenty do naszego komina jeden 
z jego reniferów stracił równowagę i wpadł wprost na 
niego, a on wtedy poślizgnął się na naszym dachu i runął 
z hukiem na ziemię. W tym momencie moje oczy zrobiły 
się ogromne ze zdziwienia, bo zrozumiałam, że moje 
wielkie marzenie spotkania Mikołaja właśnie w tym 
momencie się spełniło! Byłam najszczęśliwszą osobą na 
ziemi. Powtarzałam z wielką radością w kółko jedno 
zdanie: ”To on, wiedziałam że istnieje, byłam tego pewna!”. 

W chwili, gdy już miałam zamiar wybiec, aby się do niego 
przytulić i podziękować za wszystkie otrzymane dotąd 
prezenty, poczułam jak ktoś mnie woła i głaszcze po 
twarzy. To była moja mama, która pochylała się nade mną 
i mówiła cichutkim głosem: „Emilka obudź się, kochanie 
dziś nie czas na wylegiwanie się w łóżku. Przed nami dużo 
przygotowań do świątecznej kolacji”. W tym momencie nie 
wiedziałam czy płakać czy się śmiać, że oto moje 
spełnione marzenie prysnęło jak bańka mydlana, że to 
tylko był sen. Postanowiłam się tym nie przejmować i nie 
psuć dzisiejszej Wigilii. Wstałam i zaraz po śniadaniu 
z uśmiechem na twarzy zaczęłam wraz z tatą dekorować 
naszą piękną, pachnącą lasem choinkę. Mając przy tym 
nadzieję, że mój sen kiedyś okaże się prawdziwy. Kto wie,
a może to nastąpi właśnie dziś. 

Emilia Bosz, lat 9

„Moje spotkanie ze Świętym Mikołajem” – tak brzmiał tytuł 
konkursu dla najmłodszych czytelników tworogowskiej 
biblioteki. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów 
wszystkim uczestnikom konkursu miało miejsce podczas 
Jarmarku Adwentowego. Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia, spośród wszystkich nadesłanych prac 
wyłoniono jedno pierwsze miejsce, a pozostałe prace 
otrzymały wyróżnienia. I miejsce przyznano 
dziewięcioletniej Emilii Bosz. Nagrodą była m.in. publikacja 
w naszym miesięczniku. Zwycięski tekst prezentujemy 
obok. – Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie  
i popisali się swoim talentem dziękujemy i gratulujemy – 
mówi przewodnicząca jury, Renata Kościelny.   
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1945 – POCZĄTEK TRAGEDII 
1945 rok – data kojarzona z zakończeniem II wojny 
światowej, na Śląsku oznaczała zaledwie początek tragedii. 
Po dziś dzień najstarsi mieszkańcy Tworoga reagują 
strachem na samo wspomnienie Armii Czerwonej. Niektórzy 
nie chcą rozmawiać o wydarzeniach sprzed lat, inni wolą 
pozostać anonimowi. Każdy jednak pamięta  
o niewyobrażalnym strachu, grabieżach, gwałtach, 
morderstwach… Armia Czerwona wkroczyła do Tworoga  
21 stycznia 1945 r. Było niedzielne popołudnie.  

– Miałam wówczas 18 lat. Na niedzielnych nieszporach ksiądz 
proboszcz poinformował, że nabożeństwo się nie odbędzie, bo do 
wsi weszli Rosjanie. Pierwszych, którzy dotarli do Tworoga 
można nazwać jednym słowem: hołota. To byli wypuszczeni na 
wolność więźniowie, kryminaliści i bandyci. Swoje potrzeby 
załatwiali gdzie popadnie…  – dosadnie mówi mieszkanka 
Tworoga, dziś 93-letnia (dane do wiad. red.). Jej rodzinny dom 
mieścił się na ul. Mickiewicza w Tworogu. W budynku obok 
Rosjanie zorganizowali swoją komendanturę. Wszędzie stały 
czołgi, po ulicach chodzili uzbrojeni żołnierze. – Doskonale to 
pamiętam – mówi 88-letni Tworożanin. – Może poszliby dalej, 
gdyby nie ta wódka… W piwnicach gospody, którą prowadził 
Podeschwig (dzisiaj sklep Delikatesy Centrum) był magazyn 
alkoholu. Dobrali się do niego i ciągle pili. Jak zabrakło alkoholu 
to piwnice zamienili w więzienie. Naprzeciw stał dom Urbańczyka. 
Dziś nie ma po nim śladu. Ale ja pamiętam dobrze to podwórko. 
W zmarzniętej ziemi wykopano wielki dół, obok leżały trzy ciała. 
Nie wiem kto to był, nie wiem co tam się wydarzyło. Byłem wtedy 
małym chłopcem, pamiętam tylko swój strach. Uciekałem co sił  
w nogach, żeby tylko nikt mnie tam nie zobaczył – wspomina. –  
U nas przez 4-5 dni mieszkało ośmiu uzbrojonych Rosjan. Nikt 
nie mógł się zamykać w pokojach, mieszkaniach czy domach. 
Rosjanie mogli wtedy wyważyć drzwi i strzelać do wszystkich. Na 
naszych oczach rozegrało się wiele dramatów. Pamiętam jak 
jeden z wyżej postawionych rosyjskich żołnierzy upatrzył sobie 
moją kuzynkę. Kazał jej stawić się w komendanturze pod 

pretekstem podpisania jakichś dokumentów. Ona bardzo się bała. 
Poprosiła mojego ojca, żeby z nią poszedł. Ale Rosjanin nie 
pozwolił. Poszła sama. Wtedy pierwszy raz ją zgwałcił… Wszyscy 
bardzo się baliśmy. Pamiętam jak chowałam się na noc nad 
pomieszczeniami gospodarczymi, gdzie trzymano siano. W nocy 
było bardzo zimno. Temperatura spadła do -20 stopni. Drżałam 
z zimna, byłam przekonana, że zamarznę. W porę przyszło 
jednak po mnie mama. Baliśmy się o swoje życie i dobytek. 
Ludzie pakowali ubrania i cenne rzeczy do walizek i zakopywali 
w ogródkach. Trudno też było o jedzenie. Moja mama  jeździła na 
rowerze do młyna w Kielczy po mąkę. W piwnicy mieliśmy 
ziemniaki. Tym się żywiliśmy – wspomina nasza rozmówczyni. 

Takich historii można przytoczyć wiele. Terror, grabieże, mordy, 
gwałty, wszechobecne czołgi i uzbrojeni, często pijani żołnierze –
tak wyglądał styczeń 1945 r. Ale to był zaledwie początek. Padł 
bowiem rozkaz, by wszyscy mężczyźni do 50 roku życia stawili 
się w komendanturze (według innego źródła na Placu Wolności). 
Rozpoczęły się deportacje do Związku Radzieckiego, na Syberię, 
do Kazachstanu. – Wśród wywiezionych osób znalazł się mój 
brat, wówczas 17-letni. Wrócił po czterech latach. Jest jednym 
z niewielu szczęśliwców, którzy opuścili piekło. Mniej szczęścia 
miał mój ojciec. Donieśli na niego, został zabrany do aresztu. 
Tam wybito mu złote zęby, spuchł, był pobity i osłabiony. W tym 
stanie trafił do transportu na wschód. Nie miał już sił, więc 
wyrzucili go jeszcze żywego do zbiorowej mogiły w Karagandzie 
(obecnie Kazachstan). O tym poinformował nas mieszkaniec 
Brynka, który wrócił z wywózki – opowiada o tragicznych losach 
swojego ojca mieszkanka Tworoga. Ona sama doświadczyła 
ciężkich robót fizycznych. Wiosną, w okresie wielkanocnym wraz 
z innymi wyznaczonymi do robót, szła pieszo w okolice Góry św. 
Anny. Każdy miał wykopać rów o długości 5 m i głębokości 1,5 m, 
który następnie przykrywali zielonymi gałęziami. Trwało to 10 dni. 
Po tym czasie mogli wracać do domów. W Tworogu zostało już 
wówczas tylko kilku Rosjan. – Nie wszyscy byli tacy sami. 
Niektórzy mówili po niemiecku. Jeden prosił mnie o książkę „Mein 
Kampf”. Na ulicy Mickiewicza znajdowała się biblioteka, w której 
znalazłam tę książkę – wspomina.   
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KURIER NA BIEŻĄCO 
Przedsiębiorcy mieli na to czas do końca listopada 2019 r. 
Ci, którzy tego nie zrobili mogą się spotkać z utrudnieniami 
w prowadzeniu działalności, a  nawet liczyć się z jej 
wstrzymaniem. Mimo to wiele firm nadal nie figuruje 
w systemie.  

Polska dąży do wprowadzenia zmian w gospodarowaniu 
odpadami z formy papierowej na cyfrową. Zarówno 
prowadzenie ewidencji odpadów, jak i sporządzanie
sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami będzie 
możliwe tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem 
BDO. System wystartował 1 stycznia nowego roku. Nie 
wszystko jednak jest przejrzyste. Najczęściej zadawane 
pytanie brzmi: czy moja firma musi figurować w rejestrze? 
Przedsiębiorcy oczekują odpowiedzi zaprzeczającej, lecz 
ku ich niezadowoleniu odpowiedź ta jest w większości 
przypadków twierdząca. Szczegółowe interpretacje można 
odnaleźć na stronach rządowych lub dedykowanej stronie 
BDO oraz na forach internetowych organizacji z branży 
odpadowej. Nowe przepisy dotyczą zarówno warsztatów 
samochodowych, zakładów fotograficznych, drukarń, 
szpitali, przychodni, sklepów i firm działających w branży 
odpadowej. Obowiązek rejestracji w systemie dotyczy 
wszystkich przedsiębiorców, którzy wytwarzają różnego 
rodzaju odpady, zajmują się ich przewozem 
i zagospodarowywaniem oraz wprowadzają opakowania, 
produkty lub produkty w opakowaniach.  

W teorii BDO ma uszczelnić system gospodarowania
odpadami i pozwoli śledzić ich drogę od wytworzenia, 
przez transport. Taki monitoring przepływu odpadów ma 
być narzędziem walki z nieprawidłowościami
występującymi w tym sektorze i ma dostarczyć informacji 
o ilości odpadów w Polsce.  

Według twórców narzędzie ma pomagać urzędnikom 
i przedsiębiorcom, a w konsekwencji wpływać na stan 
środowiska. Według przedsiębiorców to kolejna 
biurokratyczna kłoda rzucano pod ich nogi. Narzekają, że 
przepisy nie są do końca jasno sprecyzowane, a na wiele 
pytań nie potrafią odpowiedzieć nawet specjaliści. 
Frustrację potęguje świadomość dotkliwych kar dla tych, 
którzy nie dokonali wpisu lub złożyli źle wypełniony 
wniosek. Dotyczy to zarówno drobnych przedsiębiorców, 
dużych firm, a nawet przedsiębiorstw branżowych. –
Trudno pałać optymizmem zderzając się 
z kolejnymi obowiązkami towarzyszącymi wytwarzaniu, 
odbieraniu, zbieraniu, magazynowaniu, transportowaniu, 
przetwarzaniu, odzyskowi (w tym recyklingowi) 
i unieszkodliwianiu (w tym składowaniu) odpadów. Tyle 
zwrotów bliskoznacznych to nie przypadek, albowiem 
w gospodarce odpadami właśnie na tyle kategorii jest 
podzielone „życie odpadu”. Odnalezienie swojego miejsca 
w tej hierarchii daje początek wypełnianiu różnych 
obowiązków. Uzyskanie stosownych decyzji, zezwoleń, 
wpisów do rejestrów, przygotowanie sprawozdań, 
raportów, ponoszenie opłat itp. to chleb powszedni dla 
branży odpadowej. W teorii BDO ma stanowić wspólny 
mianownik w ewidencji obrotu odpadami, lecz znawcy 
branży obawiają się, że może stać się skutecznym
 

POSTANOWIENIA  
DO SPEŁNIENIA 

Nowy rok to czas, kiedy postanawiamy odmienić swoje 
życie. Noworoczne postanowienia mają sprawić, że 
będziemy się lepiej odżywiać, ćwiczyć, rzucimy 
palenie, zmienimy pracę, czy zaczniemy oszczędzać. 
Co do tego ostatniego – raczej będzie trudno. Za to 
wedle wszelkich prognoz sytuacja w całym kraju 
będzie sprzyjać… odchudzaniu i to nie tylko brzucha, 
ale i portfela.  

W jaki sposób? Analitycy nie mają złudzeń – wzrosną ceny 
towarów i usług. Więcej zapłacimy za prąd, benzynę, olej 
napędowy i gaz, co przełoży się na wyższe ceny 
transportu towarów oraz opłat za świadczenie wielu usług. 
Bez większych problemów i nostalgii będzie można rzucić 
palenie papierosów, gdy ceny, już wysokie, wzrosną  
o dodatkowe ok. 10 procent. Prognozy mówią także  
o podwyżce cen podstawowych produktów spożywczych 
takich jak chleb, mięso, mleka. Nie grozi nam więc 
obżarstwo. A głośne już podwyżki za wywóz odpadów 
sprawią, że jeszcze przykładniej będziemy segregować 
śmieci. Czy pomożemy w ten sposób naszej planecie? 
Najlepszym sposobem będzie zmiana nawyków. Dopóki 
konsument będzie kupował więcej niż potrzebuje, a jego 
wybór będzie padał na produkty w plastikowych 
opakowaniach, produkcja tych śmieci będzie rosła. Dobra 
nowina? 2020 r. to idealny moment na realizację 
postanowienia pod tytułem „będę świadomie planować 
zakupy”. Jeżeli natomiast jesteście przedsiębiorcami  
i marzycie o zmianie pracy, ten rok dostarczy wam wielu 
argumentów przemawiających za porzuceniem własnego 
biznesu… Według danych Konfederacji Lewiatan 61 proc. 
firm uważa, że warunki prowadzenia biznesu w Polsce są 
gorsze w porównaniu z 2018 r., 9 proc. sądzi, że warunki 
się poprawiły. Dla porównania, przed rokiem,  
o pogorszeniu sytuacji przedsiębiorców mówiło 50 proc.,  
o polepszeniu 11 proc. Ta tendencja utrzyma się. Jako 
czynniki utrudniające prowadzenie własnej działalności 
przedsiębiorcy podają wysokie podatki, wysokie koszty 
pracy, liczne obowiązki biurokratyczne, niestabilność 
prawną, skomplikowane prawo gospodarcze. Konsumenci 
natomiast mogą się spodziewać podwyżek wielu usług. Od 
nowego roku usługi takie wymiany oleju w warsztacie 
samochodowym, wizyta u kosmetyczki czy fryzjera 
wzrosną, m.in. z uwagi na większe koszty za odbiór 
odpadów. Jedno jest pewne, w nowym roku trudno będzie 
oszczędzać. Pozostaje mieć nadzieję, że wszystkie 
programy rządowe typu 500+, 13 emerytury i podwyżki 
wynagrodzeń wystarczą… 

BAZA DANYCH ODPADÓW 

Od 24 stycznia 2018 r. polscy przedsiębiorcy mają 
obowiązek rejestracji w ogólnokrajowym systemie BDO 
(Baza danych o produktach i opakowaniach oraz  
o gospodarce odpadami). 
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PIENIĄDZE, KTÓRE UCIEKAJĄ  
Z DYMEM… 

– Wiele się mówi o ochronie środowiska, o dbaniu  
o jakość powietrza, tymczasem za oknami widzimy,  
że nie wszyscy się tym przejmują – mówi mieszkaniec 
Nowej Wsi Tworoskiej, który skontaktował się z naszą 
redakcją (dane do wiad. red.) – Miejscowość mamy 
piękną, wiele osób posiada ekologiczne ogrzewanie, ale  
co z tego skoro niektórzy mieszkańcy wypuszczają  
w powietrze kłęby dymu. Robi tak mój sąsiad, a ja  
i moja rodzina musimy tym oddychać. Nie mam nic 
przeciwko paleniu węglem i nie twierdzę, że sąsiad spala 
śmieci, ale nawet węglem trzeba umieć palić – mówi. 
Trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem. Wiadomo 
bowiem, że palenie węglem i drewnem nawet w starym 
kotle może być bezdymne, nieuciążliwe i efektywne. 
Wystarczy wiedzieć jak to robić.  

Po pierwsze jakość materiału. Fachowcy sugerują zakup 
węgla niesiarczonego, a im grubszy, tym lepszy. Drobny, 
zasiarczony, muł czy flot, wilgotne drewno, węgiel 
brunatny, miał, płyty meblowe, kolorowy papier, liście, 
trawy i przede wszystkim tworzywa sztuczne – to 
winowajcy odpowiedzialni za powstawanie smogu. Palenie 
„byle czy” jest nie tylko niewskazane, ale zgodnie  
z prawem zakazane. Lekceważenie prawa może się 
skończyć dotkliwymi karami finansowymi.  

Jak informują pracownicy Urzędu Gminy w Tworogu, 
podejrzenie spalania śmieci można zgłaszać pod numerem 
tel. 428 46 54. Zgłoszenie podlega kontroli komisji złożonej 
z pracowników referatu gospodarki, rolnictwa i spraw 
komunalnych. Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony 
środowiska”, upoważnieni pracownicy urzędu, wykonując 
kontrolę, uprawnieni są do wstępu na teren nieruchomości 
i skontrolowania kotłowni. Sprawdzana jest również 
umowa na wywóz śmieci. Wybiórczo pobierane są próbki  
z komina w celu przeprowadzenia badania stężenia pyłów.  

 

Wracając jednak do umiejętnego palenia w piecu. Należy 
wiedzieć, że dym to niespalone paliwo. Logika 
podpowiada, że powinniśmy dążyć do takiego palenia, by 
dymu było jak najmniej. Przemawia za tym nie tylko 
ekologia, ale ekonomia! W przeciwnym wypadku nasze 
pieniądze dosłownie uciekają z dymem. Sposobem na 
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, 
nawet o 50 proc., jest tzw. rozpalanie od góry polegające 
na przeniesieniu warstwy żaru na górę paleniska. Żar 
pomału schodzi w dół, a dym z warstwy zimnego jeszcze 
opału musi przejść przez żar, gdzie ulega prawie 
całkowitemu spaleniu. Do komina trafiają przezroczyste 
spaliny, a my mamy więcej ciepła.  

Wiele przydatnych informacji i praktycznych wskazówek 
znajdziecie na stronie: www.czysteogrzewanie.pl 

MAMY SMOG „NA OKU”  

Na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
pojawiło się urządzenie do wizualizacji jakości powietrza 
firmy Syngeos. Dane wyświetlane na ekranie to odczyny 
z czujnika zamontowanego na budynku Szkoły 
Podstawowej w Boruszowicach. System monitoringu 
jakości powietrza dostarcza informacji, z których korzysta 
każdy z nas. Tablica LED informuje o stężeniu pyłów 
zawieszonych PM 2.5 i PM 10 oraz o wilgotności, ciśnieniu 
i temperaturze powietrza. 

 

hamulcem w działalności gospodarczej szczególnie dla 
małych firm – mówi Józef Krain, Kierownik Działu 
Technicznego Zakładu Usług Komunalnych w Tworogu. 

Szczegółowe informacje o BDO: https://bdo.mos.gov.pl/ 

Źródło: www.czysteogrzewanie.pl 
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HEJT W INTERNECIE  
– GDZIE SĄ GRANICE? 

Obserwując aktywność na różnych portalach 
społecznościowych coraz częściej mamy do czynienia ze 
zjawiskiem tzw. hejtu, czy też mowy nienawiści, które jako 
zjawisko, szczególnie przybrało na sile w internecie. 
Zdarza się, że jego użytkownicy czując się anonimowi, 
przekraczają granice krytyki i wolności słowa i w sposób 
dość nietypowy komentują, szkalują lub obrażają innych 
użytkowników internetu. Trzeba pamiętać, że takie 
działania nie mają nic wspólnego ze swobodą 
komentowania i wyrażania krytyki osób czy spraw 
publicznych i są całkowicie bezprawne. W kodeksie 
karnym hejt może być ścigany z różnych przepisów: 
• jako zniesławienie z art. 212 § 1 kodeksu karnego, 

który stanowi, że „kto pomawia inną osobę, grupę 
osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę 
organizacyjną niemającą osobowości prawnej  
o takie postępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę 
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, 
zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie 
albo karze ograniczenia wolności”; 

• jako zniewagę z art. 216 § 2.kodeksu karnego, 
który mówi, że „kto znieważa inną osobę za 
pomocą środków masowego komunikowania, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku”; 

• jako obrazę uczuć religijnych z art. 196 kodeksu 
karnego: „kto obraża uczucia religijne innych osób, 
znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub 
miejsce przeznaczone do publicznego 
wykonywania obrzędów religijnych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2”; 

• czy też znieważenie grupy ludności z art.  257 
kodeksu karnego stwierdzającego ,że  ”kto 
publicznie znieważa grupę ludności albo 
poszczególną osobę z powodu jej przynależności 
narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo  
z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich 
powodów narusza nietykalność cielesną innej 
osoby. 

 
Przestępstwa znieważenia i zniesławienia ścigane są  
z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że akt oskarżenia 
musi zostać wniesiony przez pokrzywdzonego. W razie 
udowodnienia popełnienia przestępstwa  hejtujący podlega 
karze grzywny, ograniczenia wolności, może także 
podlegać karze pozbawieniu wolności do roku. Sąd może 
również orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny 
wskazany przez pokrzywdzonego. Pokrzywdzony może 
także wnioskować o podanie wyroku do publicznej 
wiadomości. Aby rozpocząć proces ścigania  takich 
zachowań trzeba najpierw uzyskać dane osoby hejtującej 
w tym przede wszystkim adres IP. W tym celu  można 
zwrócić się do administratora portalu lub forum na którym 
taki hejt miał miejsce o jego udostępnienie. Następnie 
należy zawiadomić Prokuraturę lub Policję w celu 
uzyskania danych personalnych osób korzystających  
z tego numeru IP. 

Po uzyskaniu tych danych, można wnieść prywatny akt 
oskarżenia. Osoby pokrzywdzone  mogą również 
skorzystać z roszczeń  jakie daje kodeks cywilny i zgodnie 
z  art. 24 tego kodeksu,  wnieść pozew przeciwko sprawcy 
o naruszenie dóbr osobistych. Chodzi głównie 
o naruszenie min. dobrego imienia, godności, swobody 
sumienia, wizerunku, tajemnicy korespondencji, twórczości 
naukowej, artystycznej, wynalazczej osoby ale także 
hejtowanej firmy, poprzez naruszenie na przykład jej 
renomy. 

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdą negatywną 
wypowiedź można uznać za hejt. Jeżeli np. krytyczna 
wypowiedź dotyczy osoby pełniącej funkcję publiczną 
okaże się być prawdziwa, to nie zostanie ona uznana za 
przestępstwo. Jeżeli natomiast mimo słusznych 
merytorycznych argumentów jest obraźliwa i nieprzyzwoita 
to  może być karana. Trzeba przy tym pamiętać, 
że urzędnicy np. gminy są funkcjonariuszami publicznymi 
i podlegają szczególnej ochronie prawnej przewidzianej 
przepisami karnymi przed tego typu zachowaniami. 

oprac. mec. Ryszard Krawczyk – radca prawny

SKARBY GMINY TWORÓG 

– Kiedy na świat przychodzi nowy mieszkaniec naszej 
gminy, cieszymy się wraz z rodzicami – mówi wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź. Tradycja wysyłania gratulacji 
i upominku przez Wójta Gminy trwa od kilku lat. Na 
początku rodzice wraz z gratulacjami otrzymywali płyty 
z kołysankami w wykonaniu Magdy Umer i Grzegorza 
Turnau. Obecnie do listu gratulacyjnego dołączany jest 
kocyk z napisem „Jestem Skarbem z Gminy Tworóg”.  

W chwili oddawania gazety do druku rozesłano 
66 kocyków dla nowonarodzonych dzieci z gminy Tworóg 
(dla 30 dziewczynek i 33 chłopców). Możliwe jednak, że ta 
liczba zwiększy się. Rodzice mają czas na zarejestrowanie 
urodzenia dziecka do 21 dni od wystawienia karty 
urodzenia. Dzieci, które przyszły na świat pod koniec roku 
mogą jeszcze nie być zarejestrowane. Na chwilę obecną 
można jednak powiedzieć, że w 2019 r. w gminie Tworóg 
urodziło się 66 dzieci. Rok wcześniej odnotowano
79 urodzeń, w 2017 r. – 87, w 2016 r. – 70 urodzeń. 
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REFLEKSJA NAD GORZKĄ 
CZEKOLADĄ 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Boruszowicach zdobyli 
wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najciekawszą 
multimedialną prezentację wartości organizowanym  
w ramach programu „Wychowanie przez czytanie” 
Fundacji Cała Polska czyta dzieciom. W konkursie wzięło 
udział 500 szkół, a nagrodzonych zostało 12.  W okresie 
od września do listopada uczniowie klas V-VII realizowali 
projekt poświęcony wartościom,  którego celem  jest 
wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja 
czytelnictwa i wartościowej literatury. Uczniowie pod 
opieką nauczycieli omawiali istotę i skutki kierowania się  
w życiu lub zaniedbywania kardynalnych wartości 
moralnych, takich jak: szacunek, życzliwość, uczciwość, 
odpowiedzialność, sprawiedliwość oraz piękno. Punktem 
wyjścia do dyskusji i pracy nad wartościami były teksty 
literackie z książki „Gorzka czekolada i inne opowiadania  
o ważnych sprawach”. Zadaniem podsumowującym 
realizację projektu było przedstawienie wybranej wartości 
w formie krótkiego filmu lub prezentacji multimedialnej. 
Uczniowie klasy VII: Ksawery Szumiał, Jakub Cieślik, 
Jakub Razik, Jacek Chmiel, Nikola Domogała oraz 
Elżbieta Gołkowska stworzyli piosenkę pt. „Odkryj w sobie 
PIĘKNO”, zaśpiewali ją w wersji rapowej i zarejestrowali  
w postaci teledysku. To za ten teledysk otrzymali jedno  
z dziewięciu wyróżnień i znaleźli się w gronie laureatów  
z całej Polski. Projekt został zrealizowany w ramach 
programu prowadzonego przez Fundację „ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom”. Opiekunami projektu były Ewa 
Jaruszowic i Małgorzata Nowicka.  

eTWINNING W BORUSZOWICACH 

Uczniowie klasy siódmej przystąpili do międzynarodowego 
programu eTwinning, który jest programem unijnym 
wspierającym szkoły z całej Europy w nawiązywaniu 
współpracy. Nasza szkoła na co dzień wykorzystuje 
nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, 
które w tym przypadku pozwoliły nam na podjęcie 
współpracy ze szkołą znajdującą się w południowej części 
Włoch w miejscowości Potenza. W projekcie pt. „To 
wszystko jest o mnie” uczniowie będą realizować jego 
kolejne etapy, posługując się językiem angielskim. 
Współpraca ta daje uczniom możliwość doskonalenia 
kompetencji kluczowych. Uczniowie doskonalą 
porozumiewanie się w języku obcym, kompetencje 
informatyczne, społeczne, inicjatywność, 
przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się oraz rozwijają 
świadomość kulturalną. Klasa siódma z zaangażowaniem 
pracuje nad zadaniami projektu - pierwsze owoce naszych 
działań znajdują się już na platformie eTwinning, 
a świadomość bycia częścią Wspólnoty Europejskiej 
zdecydowanie zwiększa motywację uczniów do nauki 
języka angielskiego. Nauczycielem języka angielskiego 
koordynującym działania uczniów jest Aleksandra Kołecka. 

Anna Rogala-Goj, dyrektor szkoły 

DRUŻYNA Z BORUSZOWIC 
ZAKWALIFIKOWANA DO 
OLIMPIADY KREATYWNOŚCI 

Magiczna data 13 grudnia, piątek, godzina 13.00. W tym 
momencie dokonaliśmy rejestracji drużyny uczniów 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach na 
Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności, która odbywa się 
w dniach 23-25 marca  2020 roku w ramach 
międzynarodowego programu Destination Imagination. 
Nasza przygoda z kreatywnością jest możliwa dzięki 
zaangażowaniu pani Marty Pawliczek – nauczyciela 
plastyki i trenera DI. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie 
naszej szkoły w klasach IV-VII na co dzień pracują 
metodami DI, natomiast uczniowie klas I-III otrzymali 
szansę wystąpienia w konkursie. I oto stało się. Mamy 
wśród nas olimpijczyków. To sześcioro uczniów klas I i II, 
którzy nazwali swoją drużynę Zakręcone kredki
i samodzielnie wybrali wyzwanie, które podejmą podczas 
Olimpiady. Wyzwanie artystyczne – jedno 
z najtrudniejszych – Ale fotka! będzie pretekstem do 
rozwijania umiejętności współpracy, improwizacji, 
pomysłowości, a nade wszystkim szansą zmierzenia  się 
uczniów z małej miejscowości z rówieśnikami z całego 
świata. Należy zaznaczyć, że wygrana w konkursie jest 
równoznaczna z udziałem drużyny w Międzynarodowej 
Olimpiadzie Kreatywności, która odbywa się w maju 2020 
roku Kansas City w USA. Wierzymy, że uczniowie naszej 
szkoły dzięki swoim umiejętnościom, talentowi, a nade 
wszystko ciężkiej kilkumiesięcznej pracy pod kierunkiem 
trenera są w stanie podjąć wyzwanie i zwyciężyć. Życzymy 
im wytrwałości i wielu sukcesów w magicznej przygodzie 
z kreatywnością. 

Anna Rogala-Goj, dyrektor szkoły

POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że są 
przyjmowane skierowania do otrzymania pomocy 
żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego 
Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Skierowania można pobrać i złożyć 
w pokoju nr 9 i 14 w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Tworogu. 

Osoby spełniające kryterium dochodowe, korzystające ze 
wsparcia GOPS wypełniają część A skierowania, 
natomiast osoby niekorzystające z pomocy ośrodka –
spełniające kryterium dochodowe, dodatkowo wypełniają 
część B skierowania (oświadczenie o dochodach) wraz 
z dokumentami potwierdzającymi dochód netto za m-c 
poprzedzający złożenia wniosku. Program ma ruszyć 
w tym miesiącu. KRYTERIUM DOCHODOWE: – 1402 zł 
netto dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie 

Więcej informacji oraz druk do pobrania na stronie Urzędu 
Gminy w Tworogu: www.tworog.pl 
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 Dofinansowanie ze środków Województwa 
Śląskiego to 9.990,67 zł, a wkład Gminy Tworóg 
wynosi 2.589,05 zł. 

 

INICJATYWA SOŁECKA  
W MINIONYM ROKU 
Gmina Tworóg otrzymała pomoc finansową w formie 
dotacji celowych w Marszałkowskim Konkursie  
„Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku pod nazwą:  

 „Zagospodarowanie skweru przy ul. Szkolnej  
w sołectwie Boruszowice”. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynosi 41.922,87 zł. 
Dofinansowanie ze środków Województwa 
Śląskiego to 19.028,15 zł, a wkład Gminy Tworóg 
wynosi 22.894,72 zł.  

  „Doposażenie istniejącego terenu rekreacyjnego  
w sołectwie Mikołeska”. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia wynosi 12.589,05 zł.  
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W betlejemskiej Grocie Narodzenia Pańskiego płonie 
wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się 
jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez 
skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty 
obiega świat.  

Dar dotarł również do naszej gminy. Harcerze „17 DH 
Gryfne Bajtle” z Wojski przekazali lampion ze światłem na 
ręce wójta gminy, Eugeniusza Gwoździa. Ogień trafił 
również do szkoły w Wojsce a także mieszkańców wsi.  
 

Foto. Mikołajki, opłatki, jasełka… Atmosfera Bożego Narodzenia jeszcze 
trwa na naszych stronach. Powyżej kadr ze spotkania ze św. Mikołajem  

w Boruszowicach, o którym przeczytacie na str. 7. 

ŚWIATŁO, KTÓRE DAJE MOC… 


