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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
„Dżelfa” S.C. 
ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Wielki sukces Banku Spółdzielczego w Tworogu. Za co otrzymali 
prestiżową nagrodę? Przeczytaj na stronie 11. 

USTAWA ŚMIECIOWA: FAKTY 

Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system 
pobierania opłat za wywóz śmieci. Poznaj główne 
założenia gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Tworóg.  

Więcej na str. 12 

GOK KIEDYŚ I DZIŚ 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu powstał na początku 
lat 70. minionego wieku. Jak wyglądały początki jego 
działalności? Co wcześniej działo się w budynku?  

Więcej na str. 6 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

SESJA====================.str.3 
– Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe, czyli 
stypendium dla najzdolniejszych 
– Fundusz Sołecki 2014 
– Informacja dla osób i ich rodzin, które miały, bądź mają 
problem związany z nadużywaniem alkoholu 
PRAWNIK=..================.=str.4 
– Wybrane aspekty prawne remontu 
HOBBYSTA=..===============.=str.5 
– Coś nowego z klocków LEGO 
KULTURALNIE=============.===str.6 
– Rys historyczny Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu 
– Na wesoło, językowoJ 
– O drogowskazach z Szymikiem 
– Naplotkowała sosna, że już się zbliża wiosna. A za 
oknem pada deszcz... 
– Rodzinny konkurs „Najpiękniejsza palma wielkanocna” 
– Decoupage wielkanocny 
– Zasady zdrowego odżywiania cz. VII  
NA BIEŻĄCO=============.===.str.11 
– O przedsiębiorczości od kuchni 
– Orzeł Agrobiznesu dla tworoskiego banku 
– Główne założenia nowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tworóg 
– Punkty informacyjne 
– Za mundurem uczniowie sznurem 
– SP w Tworogu otwiera klasę sportową 
– Wielki sukces prowadzonej w naszej szkole edukacji 
regionalnej! 
– Czas gimnazjalnych sukcesów 
– Wyzwanie dla umysłu 
– Samorządowy turniej ping-ponga 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Oddajemy w wasze ręce kwietniowy numer naszego 
miesięcznika. Prezentujemy w nim m.in. rys historyczny 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, który przygotowuje 
się do gruntownego remontu. 

Z kolei Prawnik radzi jak przeprowadzić remont naszych 
mieszkań i domów bez zbędnych nieporozumień. Obala 
również istniejący mit mówiący, że „bez dokumentu nie ma 
umowy”. 

W dziale „Hobbysta” poznacie 12-letniego miłośnika 
klocków i młodego twórcę krótkich filmów.  

W związku z wprowadzeniem nowego systemu 
gospodarowania odpadami sporo miejsca poświęcamy 
zasadom pobierania opłat za wywóz śmieci. W dziale „Na 
bieżąco” znajdziecie obszerny artykuł na ten temat, a także 
informację dotyczącą punktów informacyjnych, w których 
możliwe będzie pobranie deklaracji oraz uzyskanie 
objaśnień dotyczących wypełnienia deklaracji. 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

KURIER SESJA 
NAGRODY ZA WYBITNE 
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, CZYLI 
STYPENDIUM DLA 
NAJZDOLNIEJSZYCH 

Już od dawna Wójt Gminy Tworóg przyznaje stypendia 
dla zdolnych uczniów, którzy mogą się poszczycić 
szczególnymi osiągnięciami w nauce. Teraz 
postanowiono docenić również sportowców.  

Uchwałą nr XXX/275/213 z dnia 25 marca ustalono zasady 
oraz tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne 
osiągnięcia sportowe.  

O takie wyróżnienia starać się mogą uczniowie szkoły 
mające siedzibę na terenie gminy Tworóg. Nagrody 
przyznawane będą za wybitne osiągnięcia sportowe we 
współzawodnictwie krajowym za rok poprzedni. 
Rozpatrywane będą osiągnięcia sportowe na poziomie 
rejonowym.  

O przyznanie nagrody wnioskować mogą: 

– zainteresowane osoby pełnoletnie, 
– rodzic lub prawny opiekun, 
– wychowawca klasy, 
– dyrekcja szkoły, 
– wójt gminy Tworóg. 

Wniosek o przyznanie nagrody będzie można składać na 
odpowiednim formularzu do końca lutego danego roku. 
Nagrody będą przyznawane jednorazowo.  

FUNDUSZ SOŁECKI 2014 

Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyodrębnienia 
w budżecie Gminy środków Funduszu Sołeckiego na 
rok 2014 (uchwała nr XXX/278/2013).   

Fundusz Sołecki to środki finansowe przeznaczone  
z budżetu gminy dla konkretnych sołectw. O ich 
przeznaczeniu decydują mieszkańcy. Podczas zebrań 
wiejskich ustalają na co pieniądze zostaną wykorzystane.  

Istnieją trzy zasadnicze warunki, jakie dane 
przedsięwzięcie realizowane w ramach funduszu musi 
spełnić: 

– zadanie ma służyć poprawie życia mieszkańców 
miejscowości, 
– musi należeć do zadań własnych gminy, 
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.  

Po podjęciu uchwały wójt, Eugeniusz Gwóźdź zaapelował 
do obecnych na sesji sołtysów i radnych z poszczególnych 
miejscowości o rozsądne i gospodarne dysponowanie 
środkami z Funduszu Sołeckiego.  

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB I ICH 
RODZIN, KTÓRE MIAŁY, BĄDŹ 
MAJĄ PROBLEM ZWIĄZANY Z 
NADUŻYWANIEM ALKOHOLU 

Od 10 kwietnia na ul. Słowackiego w budynku, w którym 
mieści się świetlica Koła Gospodyń Wiejskich, będą 
organizowane spotkania w celu wznowienia działalności 
abstynenckiego Klubu „Krokusik”.  

Na piętrze budynku, w pomieszczeniu po dawnym 
gabinecie stomatologicznym będzie można się spotkać we 
własnej grupie z psychologiem, a także, jeżeli będzie 
potrzeba, z innymi ciekawymi osobami, które potrafią 
pomóc. W czasach działalności Klubu prezesem był 
Henryk Pawliczek, który obecnie będzie służył swoim 
doświadczeniem i radą. Aby wznowić działalność Klubu 
należy zacząć od spotkań. Wspólnie ustalić potrzeby grupy 
i zastanowić się nad kontynuacją działalności.  

MISJA KLUBU: 
– działanie na rzecz zdrowienia osób uzależnionych od 
alkoholu, 
– wspieranie ich rodzin, 
– dążenie do trwałej abstynencji, 
– propagowanie idei trzeźwości, 
– samokształcenie polegające na wyborze metod radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach.  

APEL:  
Zrób pierwszy krok! Jeśli masz problem, zgłoś się do 
Henryka Pawliczka, który był prezesem „Krokusika”.  

MIĘDZYGMINNY TURNIEJ 
SZACHOWY W SP W TWOROGU 

20 marca 2013 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Tworogu odbył się turniej szachowy. Wzięło w nim udział 
24 przedstawicieli z Zespołu Szkół w Kielczy oraz Szkoły 
Podstawowej w Tworogu. W zawodach indywidualnych 
wygrali uczniowie z Gimnazjum w Kielczy. W zawodach 
drużynowych rozgrywanych między podstawówkami 
z Tworoga i Kielczy: I m. zajęła Karolina Lis, Kamil Buchta, 
Dominik Caus i Maciej Sikora z SP w Tworogu.
Klasyfikacja końcowa w kategorii szkół podstawowych 
indywidualnie przedstawiła się następująco: 
 
I m. Rafał Macioszek z SP w Kielczy 
II m. Karolina Lis z SP w Tworogu 
III m. Kamil Buchta w SP w Tworogu 
IV m. Dominik Caus z SP w Tworogu 

Dziękujemy Panu Rafałowi Potempie – nauczycielowi 
matematyki, pełniącemu zastępstwo w naszej szkole, za 
prowadzenie koła szachowego od września 2012 r. 
i przygotowanie uczniów do kolejnych, uwieńczonych 
sukcesami, zawodów. 
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TWG 

KURIER PRAWNIK 
WYBRANE ASPEKTY PRAWNE 
REMONTU 

Wraz z wiosną pojawiają się nowe pomysły na 
ulepszenie naszych domostw. Coraz chętniej 
korzystamy z usług specjalistów, którzy wykonują dla 
nas zarówno drobne remonty, jak i większe prace 
budowlane. W przypadku wyboru firmy zwykle pojawia 
się pytanie na ile jest ona rzetelna i jak możemy 
zabezpieczyć się przed nieuczciwymi robotnikami. 

W praktyce na porządku dziennym jest powierzanie prac 
remontowo-budowlanych wykwalifikowanym podmiotom 
bez podpisywania jakiejkolwiek umowy. Podyktowane jest 
to przede wszystkim względami finansowymi. Stając przed 
wyborem dodatkowo 23% podatku VAT – w przypadku 
pisemnej umowy lub też brak takiej konieczności bez 
pisemnego potwierdzenia, nasz wybór jest oczywisty. 

Należy, chyba któryś raz z kolei, obalić istniejący mit,  
iż „bez dokumentu nie ma umowy”. Umowa może być 
zawarta również ustnie, a nawet w sposób dorozumiany 
poprzez wykonanie czynności z których można wywieść,  
iż osoby są względem siebie do czegoś zobowiązane. 
Umowa o roboty budowlane to tzw. umowa nazwana, 
której podstawowe warunki uregulowane są przepisami 
Kodeksu cywilnego. W przypadku remontu zwykle 
dochodzi do zawarcia bądź wspomnianej umowy o roboty 
budowlane bądź umowy o dzieło. Prawo stanowi, iż przez 
takiego rodzaju umowy wykonawca zobowiązuje się do 
wykonania przewidzianego w umowie obiektu (roboty 
budowlane) lub oznaczonego dzieła (umowa o dzieło). 
Zamawiający – inwestor – zobligowany jest do zapłaty 
umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane 
zmierza do oddania obiektu budowlanego, zwykle będzie 
to budynek mieszkalny bądź inna budowla jako całość, 
przepisy odnośnie tej umowy stosujemy również do umowy 
o wykonanie remontu budynku lub budowli. W umowie 
o dzieło natomiast chodzi o stworzenie jakiegokolwiek 
urządzenia, rzeczy przedmiotu, generalnie o uzyskanie 
konkretnego efektu. Oba wspomniane rodzaje umów są 
mocno zbliżone, zwłaszcza elementy określające 
uprawnienia zamawiającego względem wykonawcy, który 
źle wykonuje powierzone mu prace.  

Kodeks cywilny nie wymaga szczególnej formy potrzebnej 
do zawarcia umowy o dzieło. W przypadku umowy  
o roboty budowlane Kodeks cywilny zastrzega powinność 
stwierdzenia takiej umowy pismem, brak pisemnej umowy 
nie powoduje jednak jej nieważności. 
 

 

Bezspornym faktem jest, że najbezpieczniej dla 
inwestora będzie potwierdzenie wszystkich 
uzgodnionych warunków na piśmie, w szczególności 
przedmiotu planowanego remontu, jakości użytych 
materiałów, ceny oraz terminu wykonania. Spisanie nawet 
na kartce papieru w punktach zakresu prac, ceny za np. 
1m2 powierzchni oraz planowanego terminu zakończenia 
prac wraz z podpisami zamawiającego i wykonawcy jest 
wystarczającym dowodem na zawarcie konkretnej umowy. 
Niewykluczone jest udowadnianie zawarcia danej treści 
porozumienia bez jakiegokolwiek dokumentu, wówczas 
jednak należy w przypadku sporu, zwykle sądowego, 
udowadniać treść łączącego strony stosunku prawnego za 
pomocą źródeł osobowych. Oznacza to konieczność 
przesłuchiwania przed sądem świadków 
 
Powierzając remont mieszkania firmie, może okazać się, 
że nie jesteśmy zadowoleni z efektu prac. 
Co w przypadku, gdy naszym zdaniem prace zostały 
źle wykonane i należy je poprawić bądź wykonać 
ponownie? Jak w takiej sytuacji zamawiający ma się 
zachować? Reakcja zamawiającego winna być jak 
najszybsza. Jeżeli widzimy, że prace wykonywane są źle, 
niezgodnie z tzw. sztuką budowlaną, należy natychmiast 
zwrócić na to uwagę wykonawcy i wezwać go do 
należytego wykonywania umowy. Dla celów dowodowych 
najlepiej zrobić to na piśmie wyznaczając jednocześnie 
odpowiedni termin dla zmiany sposobu wykonania robót. 
Jeżeli wykonawca nie poprawi sposobu wykonania 
remontu, inwestor może nawet powierzyć poprawienie lub 
dalsze wykonanie prac innej osobie na koszt poprzedniego 
wykonawcy. Jeżeli prace zostały już zakończone i dopiero 
po ich wykonaniu zauważono pewne niedociągnięcia, 
niedoróbki i wady, zamawiający powinien zażądać ich 
usunięcia wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni 
termin. Jeżeli wykonawca nie zgadza się lub też nie zdoła 
usunąć wad w odpowiednim czasie, zamawiający może 
w zależności od okoliczności albo odstąpić od umowy, albo 
zażądać obniżenia zapłaconego wynagrodzenia.  

Warto podkreślić, że jeżeli umowa o dzieło zawierana jest 
pomiędzy przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
gospodarczą w zakresie prac remontowo budowlanych, 
a osobą fizyczną, która zleca remont w celu niezwiązanym 
z jej działalnością gospodarczą ani zawodową, to ta 
ostatnia posiada podobne uprawnienia do tych, które 
występują w przypadku sprzedaży konsumenckiej. 
Ponadto do obu opisywanych umów odpowiednio 
stosujemy przepisy rękojmi za wady przy sprzedaży. 

adwokat Łukasz Frączek
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
COŚ NOWEGO Z KLOCKÓW 
LEGO 

Budowanie z klocków to niesamowite zajęcie. Rozwija 
wyobraźnię przestrzenną, uczy umiejętności 
matematycznych i wizualnych. Przy odrobinie 
wyobraźni można z nich zbudować prawie wszystko. 
Dwunastoletni Dawid Lukosz jest tego najlepszym 
przykładem. Potrafi nie tylko budować zadziwiające 
konstrukcje, ale również spowodować, że się ruszają= 

Nasz hobbysta jest uczniem 5 klasy tworoskiej 
podstawówki. Jego przygoda z klockami rozpoczęła się już 
w przedszkolu. – Dawid budował z klocków konstrukcje, 
które zdobiły przedszkolne wystawki – wspomina mama 
Dawida, pani Ewa. Młody konstruktor i kolekcjoner kloców 
typu Lego posiada w swoich zbiorach ponad 30 zestawów, 
które wykorzystuje by tworzyć tzw. brickfilms. 

Co to jest? 

Brickfilms to krótkie filmiki z wykorzystaniem klocków typu 
Lego lub podobnych zabawek konstrukcyjnych. Na świecie 
jest znany od 20 lat, w Polsce od niedawna. Dawid 
niewątpliwie jest jednym z najmłodszych hobbystów tego 
gatunku. Jego filmiki są zabawne, ciekawe i bardzo dobrze 
opracowane pod względem technicznym i choć ich autor 
ma dopiero 12 lat, niczym nie ustępują profesjonalnym 
filmom kręconym przez dorosłych hobbystów.  
W przypadku Dawida pomysł na stworzenie pierwszego 
filmu, pojawił się całkiem spontanicznie, podczas jego 
ulubionej zabawy klockami. – Ułożyłem samochody  
i ludziki z klocków, po czym za pomocą telefonu 
komórkowego, techniką animacji poklatkowej zacząłem 
tworzyć filmik – wyjaśnia. – Do zrobienia każdej klatki 
potrzebna jest nieznaczna zmiana obiektów względem tła. 
Przesuwałem więc elementy z klocków, tak aby dało to 
efekt ruchu – dodaje. I udało się! Klockowe pojazdy  
i ludziki zostały wprawione w ruch. Było to około dwa lata 
temu. Dawid nie wiedział wtedy, że jego spontaniczna 
zabawa ma swoją nazwę. Szybko jednak zaczął pogłębiać 
temat i rozbudowywać swoje mini-filmy. Zorientował się 
też, że wprawienie przedmiotu w ruch to tylko połowa 
sukcesu. Trzeba jeszcze wymyślić ciekawą fabułę. 

Najważniejszy jest pomysł 

Dobry pomysł to pierwszy etap tworzenia filmu. Bierze je  
z książek, filmów lub z życia, które potrafi opowiedzieć 
najbardziej zaskakujące historie. – Akcja rodzi się  
w głowie. Najbardziej lubię kręcić krótkie filmiki 
przygodowe – mówi Dawid. W swoim młodzieńczym 
dorobku ma całkiem sporo klockowych produkcji takich jak 
np. „Ucieczka z więzienia”, „Dzień z życia złodzieja”, czy 
„Napad na bank”. Wątki kryminalne to nie wszystko. Są też 
scenki przedstawiające jazdę samochodem, bałwana, 
magika. Nagranie jednej minuty filmu trwa łącznie  
z przygotowaniami około 30 minut. To zajęcie 
pracochłonne i wymaga sporo cierpliwości. 
 

„Lekcja”  

Początkowo Dawid tworzył swoje filmiki na podłodze, 
z czasem w jego pokoju powstało małe „studio Lego”. O 
tym, jak wygląda praca na planie filmowym miał okazję 
sam się przekonać, występując w filmie pt. „Lekcja” 
Damiana Kocura, o którym pisaliśmy w styczniowym 
numerze TWG Kuriera (nr 57). Przez dwa wrześniowe dni 
Dawid brał udział w zdjęciach do tego filmu. Praca na 
planie pozwoliła mu poznać tajniki reżyserii i scenografii. 
Tam też dowiedział się jak powinno wyglądać oświetlenie, 
jeden z najbardziej kłopotliwych elementów potrzebnych 
do animacji. Okazało się, że najlepsze efekty daje światło 
lampy biurkowej, padające z boku planu. Istnienie 
podobnych filmików w internecie Dawid odkrył całkiem 
niedawno, zaczął też korzystać z programu Macromedia
Flash MX, który znacznie ułatwia mu pracę i umożliwia 
tworzenie animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej. 
Program daje możliwość połączenie różnych elementów 
w atrakcyjną, interaktywna całość. – Za jego pomocą udało 
mi się zrobić film z dźwiękiem – cieszy się. Dawid planuje 
udostępniać swoje filmy w Internecie na popularnym 
serwisie You Tube.  

Marzenia 

Na temat marzeń wypowiada się trochę nieśmiało, nie wie 
jeszcze kim chciałby zostać w przyszłości. Zainteresowań 
ma sporo. Czy zwiąże się kiedyś z branżą filmową? 
Zobaczymy. Tymczasem marzy mu się nowy zestaw 
klocków. Te, które ma, to najczęściej prezenty z okazji 
urodzin lub świąt. Sporo kupił sobie sam, za własne 
oszczędności, ale klocków w jego świecie nigdy nie jest za 
wiele. 
 

Foto. Dawid to prawdziwy magik. Potrafi wprawić klocki w ruch i 
wyczarować niesamowite historie z klockami w roli głównej.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
RYS HISTORYCZNY GMINNEGO 
OŚRODKA KULTURY  
W TWOROGU 

W DOMU DRZEWIARZA 

Od drugiej połowy XIX w. aż do II wojny światowej  
w miejscu, gdzie dzisiaj funkcjonuje Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu oraz Biblioteka Publiczna, znajdowała 
się gospoda. Ostatnimi właścicielami była rodzina Hoppe. 
Na fundamentach karczmy powstał budynek, w którym 
dzisiaj znajduje się biblioteka i GOK. Natomiast obszerną 
salę widowiskową dobudowano w latach trzydziestych XX 
w., a wykonawcą projektu była znana wówczas firma 
budowlana „Marschollek”. 

Budynek wraz z tzw. dużą salą stał się miejscem spotkań 
mieszkańców i stopniowo, po części spontanicznie zyskał 
rangę centrum życia kulturalnego miejscowości. Po II 
wojnie światowej budynek był nazywany Domem 
Drzewiarza, ponieważ zarządzał nim tworoski tartak.  
W latach 60. istniała tam Klubokawiarnia „Ruch”. Kluby 
Książki i Prasy „Ruch” powstawały w latach 60. i 70. na 
terenie całego kraju. Prowadziły sprzedaż prasy i drobnych 
artykułów. Ponadto były wyposażone w salę do 
konsumpcji. W tworoskiej klubokawiarni funkcjonowała 
kawiarnia i świetlica. – W działalność organizacji 
angażowała się pani Czerniawska. W świetlicy można było 
pograć w szachy, ping ponga, czy bilard, a w kawiarni 
napić się kawy, herbaty, oranżady lub przekąsić coś 
słodkiego i przeczytać gazetę – wspomina Fryderyk 
Zgodzaj, pasjonat lokalnej historii. – Miejsce cieszyło się 
dużą popularnością. W niedzielę nie było gdzie usiąść – 
dodają mieszkanki Tworoga (nazwiska do wiadomości 
red.). W życie kulturalne Tworoga zaangażował się także 
organista – Karol Jonecko. Prowadził zespół 
mandolinistów oraz tworzył teatrzyki dla najmłodszych  
i przedstawienia dla dorosłych. Przez pewien czas 
kierownikiem świetlicy i instruktorem gry na instrumentach 
był Alfred Chmiel.  

Wiele działo się na sali widowiskowej. Podobno 
zorganizowano na niej kilka walk bokserskich. Jednak do 
najważniejszych atrakcji tamtych lat należało kino „Astoria” 
otwarte przez Bronisława Ploteckiego. – Najczęściej 
odbywały się dwa seanse: o godz. 17 dla dzieci i o godz. 
19 dla dorosłych – mówi lokalny historyk. Dobrze pamięta 
jak kierownik kina, nazywany „Bronikiem” pilnował by 
podczas seansu na sali panował spokój. – Jak ktoś 
zachowywał się nieodpowiednio, np. rozmawiał, szturchał 
kolegów, śmiał się, to „Bronik” ciągnąc delikwenta za ucho 
wyprowadzał z sali – mówi pan Fryderyk zapewniając, że 
nigdy nie należał do „niegrzecznych” widzów. 

W najlepszych czasach „Astoria” przyciągała nawet 500 
osób. Po Bronisławie Ploteckim kino prowadziła jego 
współpracownica Irena Petryk. Jednak prawdziwym hitem 
była niewielka sala z jednym z pierwszych we wsi 
telewizorem (obecnie w tym miejscu znajdują się ubikacje). 
Telewizor okazał się niebezpieczną konkurencją dla kina.  

A to z kilku powodów. – W kinie puszczano produkcje 
rosyjskie, w dodatku trzeba było zapłacić za wejście. 
Tymczasem w telewizji oglądaliśmy za darmo „Zorro” –
amerykański film pełen akcji – wspomina Fryderyk 
Zgodzaj. Malejące zainteresowanie kinem spowodowało, 
że z czasem zaniechano codziennych seansów na rzecz 
kina objazdowego, odwiedzającego miejscowość raz 
w miesiącu. Jednak i to szybko straciło widownię. 
W Krupskim Młynie otwarto nowoczesne kino 
panoramiczne „Przyjaźń”, czyste, ładne, z wygodnymi 
fotelami i dużym ekranem. Tworoska „Astoria” 
z dostawionymi krzesłami i twardymi ławkami, wydała się 
mieszkańcom za mało atrakcyjna. Nic dziwnego, że woleli 
jeździć do Krupskiego Młyna.  

W latach 80. próbowano reaktywować kino. Raz 
w miesiącu puszczano filmy. Jednak rozwój techniki, 
pojawienie się odtwarzacza video wyparło ostatecznie kino 
na sali widowiskowej. Seanse video cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców nie tylko 
z naszej gminy. 

BAŚNIOWISKO I TELEFERIE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu powstał na początku 
lat 70. minionego wieku. Od 1973 r. do 1976 r. dyrektorem 
placówki był Kazimierz Zawiślok. Dyrektorami były 
również: Urszula Albin (przyjęta do pracy w 1980 r.), 
Barbara Dąbrowska i Jolanta Dusiło (druga połowa lat 80.). 
Do 1992 r. placówką zarządzała Iwona Markowska. 
Zastąpiła ją w tym samym roku Grażyna Chmiel 
sprawująca funkcję do dzisiaj. 

W latach 1986-1990 r. pracownica Joanna Majewska 
prowadziła kroniki. Dowiadujemy się z nich, że w GOK 
działało sześć kół zainteresowań: koło plastyczne (sekcje: 
rzeźbiarska, malarska oraz technik różnych), koło foto-film 
(sekcje: fotograficzna, filmowa, klub „video” oraz dziecięcy 
klub filmowy), koło muzyczne (sekcje: taneczna, wokalno-
instrumentalna, piosenki dziecięcej, gry na instrumentach), 
koło żywego słowa (sekcje: teatralna i słowa czytanego), 
koło ligi morskiej (sekcje: wodna i modelarska), koło 
sportowo-turystyczne (sekcje: skacistów, ping-ponga, 
obieżyświatów i gier towarzyskich). Ponadto 
przeprowadzano kursy: prawa jazdy, języków obcych 
i praktycznej pani oraz organizowano wernisaże, wystawy, 
a nawet Gminną Olimpiadę Wiedzy Rolniczej.  

Od 1984 r. obecna dyrektor GOK pracowała w Bibliotece 
Publicznej. Prowadziła też zajęcia teatralne i aerobik 
w GOK. Pracownią muzyczną opiekował się Grzegorz 
Winkler, później Czesław Huzar, plastyczną – Marek 
Chmura, a fotograficzną – Antoni Samol. Z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury współpracował zespół muzyczny „Free 
Boys”. W tym czasie GOK zatrudniał ok. 10 osób. 
W Gminnej Bibliotece Publicznej pracowały dodatkowo 
cztery osoby. 

Co ciekawe akcja „Ferie z GOK” organizowano już w 1987 
r., a to oznacza, że najmłodsi mieszkańcy gminy korzystają 
z oferty z krótką przerwą od 25 lat. 



7 

 

Podczas zimowiska dzieci mogły liczyć na kulig  
z ogniskiem, dyskoteki dla najmłodszych, gry i zabawy 
świetlicowe, maratony filmowe, wieczory piosenki, 
teatrzykiJ Podobnie latem kiedy przygotowywano atrakcje 
w postaci wycieczek rowerowych, wypraw do lasu na 
jagody i grzyby, wspólnego pieczenia kiełbasek, zabaw 
tanecznych. 

W 1992 r. uchwałą Rady Gminy Gminny Ośrodek Kultury 
w Tworogu został połączony z Gminną Biblioteką 
Publiczną i w tej formie działa do dzisiaj. Zmiany 
organizacyjne oznaczały nie tylko połączenie dwóch 
placówek, ale również zmniejszenie ilości zatrudnionych 
osób o 60 procent. Od 1992 r. działała przy GOK sekcja 
skata. Działała ok. 10 lat. Podejmowano próby 
organizowania koncertów, kabaretów, wyjazdów do teatru  
i operetki. Jednak nie spotkało się to z zainteresowaniem. 
Po wielu latach prób wyklarował się kanon stałych, 
najbardziej odpowiadających mieszkańcom imprez. 
Festyny, które przyciągają najwięcej mieszkańców stały się 
coroczną tradycją. 

W aktualnej ofercie GOK znajdują się zajęcia plastyczne  
i taneczne dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, zajęcia językowe. GOK jest organizatorem lub 
współorganizatorem licznych konkursów i imprez 
kulturalnych, plenerowych, corocznych dożynek gminnych  
i „Babińca”. Podczas ferii zimowych i wakacji organizuje 
cieszące się niesłabnącym zainteresowaniem zajęcia dla 
dzieci szkolnych pod nazwą „Ferie z GOK” i „Akcja Lato”. 
Od pięciu lat GOK jest wydawcą miesięcznika 
samorządowego „TWG Kurier”.  

NA WESOŁO, JĘZYKOWO= 

Czy niemiecki może być fajny? Jasne, że klar! 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wojsce mogli się  
o tym przekonać 7 marca, gdy pod budynek ich szkoły 
zajechał Deutsch-Wagen-Tour. Tematem przewodnim 
pierwszej części spotkania były baśnie pochodzących 
z Niemiec braci Grimm. Nie zabrakło krótkiej 
inscenizacji jednej z baśni oraz interaktywnych zajęć 
językowych.  

Zaczęło się od ciasta miodowego, ognia w kominku  
i dziadków opowiadających niestrudzenie bajki. Te 
wspomnienia braci Grimm stały się fundamentem ich 
późniejszej twórczości. Uczniowie szkoły w Wojsce nie 
tylko dowiedzieli się co napisali słynni pisarze, ale również 
poznali ich życie.  

Foto. Istotą zajęć jest nauka przez zabawę. Za pomocą zgadywanek 
dzieci utrwalały niemieckie tytuły popularnych baśni. Z pewnością 

zapamiętały, że „Schneewittchen” to nie „Królowa Śniegu”, a „Królewna 
Śnieżka”. 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Prezentacja multimedialna otwierająca dzień z Deutsch-
Wagen-Tour zachęciła uczniów do aktywnego 
uczestnictwa w zajęciach. Dzieci widząc na rzutniku 
niemiecki wyraz, starały się odgadnąć o jaką baśń chodzi. 
Wbrew pozorom zadanie wcale nie było łatwe. Na 
szczęście mali słuchacze poradzili sobie na piątkę 
z plusem.  

Kolejną częścią spotkania było przedstawienie „Czerwony 
Kapturek” przygotowane przez uczniów w języku 
niemieckim. Jednak największą atrakcją okazały się 
warsztaty językowe prowadzone przez lektorkę Instytutu 
Goethego, Joannę Lay. – Wszyscy uczniowie zostali 
podzieleni na trzy grupy. Każda grupa podczas 
różnorodnych gier i zabaw językowych utrwalała lub 
poznawała niemieckie słowa czy wyrażenia. Były zabawy 
z piosenkami, balonami, chustą, zwierzątkami, a nawet 
rakietami. Bardzo ciekawa była prezentacja różnych 
zwierząt przez najstarszych naszych uczniów. To 
niezwykle trudne zmienić się w nosorożca czy hipopotama. 
Śmiechu było mnóstwo. Uczniowie z pewnością na długo 
zapamiętają ten dzień – relacjonuje pomysłodawca
i koordynator nieszablonowych lekcji w Wojsce, Grażyna 
Nierychło (na zdj. Po lewej stronie wraz z uczniami). 

"Deutsch-Wagen Tour" to projekt językowy realizowany od 
2009 r., kiedy to wyjechało w Polskę pięć oznakowanych 
samochodów. Lektorzy prezentują szereg nowatorskich 
rozwiązań związanych z nauką języka 
i w niekonwencjonalny sposób przekazują informacje 
o Niemczech, między innymi w formie ciekawych gier, 
zabaw konkursów. 

O DROGOWSKAZACH  
Z SZYMIKIEM 

Dotrzeć tam, gdzie trzeba, nie pogubić się, być 
wiernym właściwej drodze – to nie jest łatwe 
wyzwanie. Czy młodzi ludzie potrafią tego dokonać, 
czy wiedzą czym są wartości? O drogowskazach, 
„śladach męki na poboczu”, sensie wolności 
i błądzeniu rozmawiano w Gimnazjum w Brynku 
podczas podsumowanie VI edycji „Ogólnopolskiego 
Konkursu Literackiego: To, co ważne. Mój głos 
w sprawie wartości” pod patronatem ks. prof. Jerzego 
Szymika i honorowym patronatem Śląskiego Kuratora 
Oświaty.  
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NAPLOTKOWAŁA SOSNA, ŻE 
JUŻ SIĘ ZBLIŻA WIOSNA.  
A ZA OKNEM PADA DESZCZ... 

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Tworogu 
i miejscowego Gminnego Przedszkola z pewnością 
były trochę zawiedzione, że 21 marca zamiast ciepłego 
słońca za oknami mieliśmy deszcz ze śniegiem. Gdzie 
podziała się wiosna? Czyżby zapomniała o nas? Być 
może w tym roku trochę dłużej na nią czekamy, ale po 
takim powitaniu, wiosna z pewnością przypomni sobie 
o Tworogu.  

Uczniowie tworoskiej podstawówki rozpoczęli niedawno 
realizację nowego projektu zatytułowanego „Cztery pory 
roku”. Przez cały rok będą obserwować zmieniającą się za 
oknem pogodę i przelewać na płótno swoją wizję wiosny, 
lata, jesieni i zimy. Pierwszą odsłoną plastycznych zajęć 
była wystawa „Wiosna, wiosna ach to ty”, którą można było 
podziwiać przez kilka marcowych dni w holu Urzędu 
Gminy.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Tym razem głos w sprawie wartości podniosło 160 autorów 
ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy zgłosili ponad 
500 tekstów. Jak zaznaczyła nauczycielka z Gimnazjum  
i sekretarz konkursu, Anna Rogala-Goj, temat okazał się 
trudny. Nie każdy podołał. Podołali laureaci, którzy 
wykazali się mądrością i odwagą wypowiadania się na 
tematy niełatwe, ale ważne. Nim zdradzono nazwiska 
zwycięzców, gimnazjalny zespół teatralny „Bez-Miary” 
zaprezentował inscenizację „Drogowskazy” do poezji 
Wisławy Szymborskiej. Było to wprowadzenie do rozmowy 
z gościem i patronem konkursu – ks. Jerzym Szymikiem 
(na zdj. powyżej). Spotkanie autorskie poprowadziła Anna 
Rogala-Goj. Zapytała poetę m.in. czym młody człowiek 
powinien się kierować wybierając właściwą drogę i jaka 
powinna ona być? Nie odpowiedział jednoznacznie. 
Wskazał jednak drogowskaz. Poradził, by naszą drogę 
życiową przemierzać powoli, bez pośpiechu dyktowanego 
współczesnym tempem życia, pamiętając o chwili zadumy, 
o drugim człowieku, Bogu, o poezji... 

Jury Konkursowe w składzie: ks. prof. J. Szymik (teolog  
i poeta, Profesor Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Śląskiego), Przewodniczący Jury, Anna Jastalska (Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
„Uskrzydlamy” w Piekarach Śląskich), Grażyna Chmiel 
(Dyrektor GOK w Tworogu), Renata Kościelny (instruktor 
kultury, nauczyciel – bibliotekarz), Eleonora Krywalska, 
Anna Rogala-Goj, Michał Gowin (nauczyciele języka 
polskiego w Gimnazjum w Brynku), postanowiło nagrodzić 
aż 33 uczniów. Laureaci przyjechali m.in. z Warszawy, 
Częstochowy, Gliwic, Jasła, Siewierza, Sarnowa, 
Kościerzyna, Słupska, Lublina, Mikołowa, ale również  
z Tworoga, Boruszowic i Brynka. Z naszej gminy 
docenione zostały: Urszula Gołkowska ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Boruszowicach (opiekun: 
Małgorzata Nowicka), Alicja Marzec ze Szkoły 
Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Tworogu 
(opiekun: Hanna Pawełczyk), Katarzyna Sowińska  
z Gimnazjum w Brynku (opiekun: Anna Rogala-Goj), 
Izabela Zientek z Gimnazjum w Brynku (opiekun: 
Eleonora Krywalska), Anna Turek z Gimnazjum w Brynku 
(opiekun: Anna Rogala-Goj), Monika Cimała z Gimnazjum 
w Brynku (opiekun: Eleonora Krywalska). 

Konkurs przygotowali nauczyciele Gimnazjum w Brynku 
przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury  
w Tworogu. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy przyczynili się do powodzenia przedsięwzięcia. 

 

21 marca dzieci wraz z opiekunami, dyrekcją szkoły oraz 
kukłą symbolizująca Panią Wiosnę odwiedziły urząd. Na
gości czekali wójtowie Gminy Tworóg. Trzeba przyznać, że 
dzięki wiosennej wystawie zrobiło się zdecydowanie cieplej 
i chyba każdy zatęsknił za zielonymi pąkami. 

– W Gminnym Przedszkolu w Tworogu powitano wiosnę 
w zielonych ubraniach. Dzieci rozwiązywały wiosenne 
rebusy i zagadki, brały udział w wiosennych konkursach, 
bawiły się przy wiosennej muzyce.  

 

Foto. Dumna artystka i jej bezkonkurencyjny pejzaż  
pełen soczystej zieleni.  
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DECOUPAGE WIELKANOCNY 

15 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyły się warsztaty rzemieślnicze w ramach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mieszkanki gminy 
uczyły się zdobienia jajek wielkanocnych techniką 
decoupage.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Marzanna, która przedstawiała zimę nie chciała się z nami 
pożegnać, bawiła się w chowanego, śpiewała zimowe 
piosenki, w końcu jednak zniknęła. 

Dzieci z grupy „Kotki” przygotowały przedstawienie 
„Wiosenne przebudzenie”, w którym główne role grali: 
Marzec, Wiosna, Bocian, Przebiśnieg, Słoneczko, 
Skowronek, Niedźwiadek oraz Kwiaty. Na przyjście wiosny 
przedszkolaki przygotowały kolorowy, kwiatowy dywan, 
który same zaprojektowały i wspaniale wykonały. Teraz 
wszyscy cierpliwie czekamy na przyjście pani Wiosny – 
relacjonuje Teresa Adamczyk z tworoskiego przedszkola.  

RODZINNY KONKURS 
„NAJPIĘKNIEJSZA PALMA 
WIELKANOCNA” 

Od 4 marca do 22 marca odbywał się w Gminnym 
Przedszkolu w Tworogu konkurs plastyczny, w którym 
wzięło udział 40 rodzin.  

Zadaniem było wykonanie wielkanocnej palmy różnymi 
technikami plastycznymi. Podsumowanie odbyło się 27 
marca, na którym dzieci bawiły się w rytmie piosenek 
wiosenno-wielkanocnych. Prezentowały swoje palmy 
wykonane wspólnie z członkami swojej rodziny. Jak 
zapewniają organizatorzy konkursu, wszystkie palmy były 
ciekawe. Jury zdecydowało, że wyróżni wszystkich 
wykonawców. Każda rodzina otrzymała pamiątkowy 
dyplom, a dzieci nagrody. 
 

Panie zaopatrzyły się w styropianowe jajka, pędzle, klej,
a przede wszystkim serwetki z wiosennymi i świątecznymi 
motywami. Jajka szybko nabrały kolorów.  

ZASADY ZDROWEGO 
ODŻYWIANIA CZ.VII 
 
W tym numerze kolej na omówienie zasady szóstej: 
spożywaj codziennie dużo warzyw i owoców. Dużo to 
znaczy przynajmniej pięć porcji dziennie owoców 
i warzyw, których całkowita masa powinna wynosić ok. 
400g.  

Dlaczego warzywa i owoce są tak ważne w naszej diecie, 
że poświęcona jest im nawet kampania społeczna? Otóż 
liczne badania potwierdzają, ze ich spożywanie służy 
zdrowiu i urodzie. Dieta bogata w świeże owoce i warzywa 
zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory i choroby 
układu krążenia. Warzywa i owoce dostarczają 
organizmowi prawie wszystkich witamin, i składników 
mineralnych oraz antyoksydantów i cennego błonnika. 

Konkurs przygotowały i opracowały Renata Grygierczyk i 
Teresa Adamczyk. 
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Szczególnie dużo cukrów zawierają np. banany dojrzałe, 
winogrona, suszone daktyle, rodzynki, arbuzy.  

mgr inż. Elżbieta Zawartka
technolog żywności i żywienia człowieka

OGŁOSZENIE! 
Dyrekcja Gminnego Przedszkola w Tworogu ogłasza  

od dnia 2 kwietnia 2013 r. zapisy dzieci do 
przedszkola. 

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
do przedszkola obowiązkowo zgłosić należy dzieci 
6 letnie i 5 letnie, które są obowiązane odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne. Wychowaniem 
przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

W Gminnym Przedszkolu w Tworogu ZAPISY dzieci na 
nowy rok szkolny 2013/2014 trwają: od 2 kwietnia 2013
r. do 30 kwietnia 2013 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 6.00-16.30.  

Karty zgłoszenia dziecka można pobrać w przedszkolu 
lub ze strony www.gptworog.pl.  

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu: 
32 285 73 51. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

O witaminach, składnikach mineralnych i błonniku pisałam 
już nie raz przypomnę tylko, że są one niezbędne dla 
naszego organizmu i bez nich nie może on prawidłowo 
funkcjonować.  

Antyoksydanty czyli inaczej antyutleniacze to związki, które 
ograniczają szkodliwe działanie wolnych rodników. Wolne 
rodniki to aktywne cząstki, które wytwarzają się m. in., gdy 
się stresujemy, za mało śpimy, palimy czy mieszkamy  
w zanieczyszczonej okolicy. Wolne rodniki sprawiają, że 
organizm starzeje się szybciej, co odbija się tak na 
urodzie, jak i na podatności na zdrowotne perturbacje  
w tym przyczyniają się do wzrostu ryzyka zachorowań na 
nowotwory. Antyutleniaczami są na przykład: witaminy A, 
C, E prowitamina A i beta- karoten.  

Owoce to także źródło cukrów prostych dotaczających 
energii. Spożywanie zalecanej dawki warzyw i owoców 
równomiernie rozłożonych w ciągu dnia powoduje, że 
stężenie cukru we krwi utrzymuje się na stałym, 
bezpiecznym poziomie i nie dochodzi do jego wahań, które 
mogą powodować apatię, zmęczenie i wilczy apetyt. Tak 
więc warzywa i owoce powinny być dodatkiem do każdego 
posiłku głównego jak również stanowić przekąskę między 
posiłkami. Podam teraz kilka praktycznych wskazówek 
dotyczących wielkości i komponowania porcji. 

Należy wybierać pięć różnych warzyw i owoców i w miarę 
możliwości spożywać je na surowo. Jeżeli poddajemy 
warzywa obróbce termicznej to najlepszą formą jest 
gotowanie na parze (najmniejsze straty składników 
odżywczych). Z warzyw utrwalonych należy wybierać 
mrożonki. Do porcji warzyw nie wliczamy ziemniaków 
(źródło węglowodanów) oraz strączkowych ( źródło białka). 
Jako porcje możemy traktować również soki świeżo 
wyciśnięte oraz owoce suszone, ale są to porcje 
niepełnowartościowe, ponieważ soki nie zawierają 
błonnika a owoce suszone witaminy C. 

Ilościowo (na podstawie www.cyberbaba.pl) przykładowe 
porcje kształtują się następująco: 
Bardzo duże owoce, np. arbuz – plasterek ok. 100 g 
Duże owoce, np. obrana pomarańcza – jeden owoc, część 
jadalna ok. 100 g 
Średnie owoce, np. śliwki czy kiwi – Dwa owoce, ok. 100 g 
Świeże owoce jagodowe – 100 g lub szklanka 
Gotowane lub duszone owoce – 90 g 
Owoce suszone - garść, ok. 40 g 
Soki owocowe lub warzywne – 100 ml 
Zielone warzywa, np. kapusta, brokuły – min. 90 g (waga 
po ugotowaniu) 
Drobne warzywa, np. groszek, kukurydza – min. 70 g 
(waga po ugotowaniu) 
Inne warzywa, np. cebula, papryka, cukinia, pomidor – 100 
g surowych lub 80 g po ugotowaniu 
Rośliny strączkowe - min. 80 g po ugotowaniu 
Sałatki, np. zielona sałata, ogórek, pomidory, rzeżucha – 
duża miska. 

Przypominam, że moje wskazówki żywieniowe związane z 
omawianymi zasadami dotyczą tylko ludzi zdrowych. W 
przypadku spożywania owoców przez osoby chore na 
cukrzycę należy zachować ostrożność i stosować się 
ściśle do wskazówek lekarskich. 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OD 
KUCHNI 

Przyszli po to by się poznać, nawiązać kontakty, 
współpracować, dzielić się doświadczeniem. 14 marca 
odbyło się już po raz siódmy „Forum 
Przedsiębiorczości Gminy Tworóg”. Choć cel pozostał 
ten sam, zmieniła się jego forma. Tegoroczna edycja 
zaczęła się bowiem od= wycieczki. 

– Chcieliśmy urozmaicić skostniałą już formę corocznych 
spotkań. Odświeżyć ją, czymś zaskoczyć – mówi wójt 
Eugeniusz Gwóźdź. Najwyraźniej próba uatrakcyjnienia 
wydarzenia udała się. Na wycieczkę skusiła się 
zdecydowana większość uczestników forum. Ok. 50 
przedsiębiorców zwiedziło dwa nowoczesne, dobrze 
prosperujące zakłady produkcyjne z Tworoga: ATS Sp. z 
o. o. oraz SIMET Sp. z o. o. W ten sposób chciano nie 
tylko zaprezentować zakłady, które z powodzeniem mogą 
być dla lokalnych przedsiębiorców przykładem do 
naśladowania, ale także dać szansę na „podglądnięcie” jak 
od kuchni wygląda praca produkcyjna. 

Organizatorami forum jest wójt Gminy Tworóg. 
Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Bank 
Spółdzielczy w Tworogu.  

ORZEŁ AGROBIZNESU DLA 
TWOROSKIEGO BANKU 

20 marca w Domu Literatury w Warszawie odbyło się 
uroczyste rozdanie nagród w ramach 42. edycji 
konkursu „Orzeł Agrobiznesu”. Wśród laureatów 
znalazł się Bank Spółdzielczy w Tworogu. 
Z rąk Wicemarszałka Sejmu RP Eugeniusza 
Grzeszczaka nagrodę Orła Agrobiznesu odebrała 
Prezes Banku Spółdzielczego w Tworogu Kazimiera 
Huniak. 

Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona 
z polityków zajmujących się problematyką konsumencką 
i rynkową, marketingowców, handlowców, specjalistów 
zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem. Przy ocenie 
brana jest również pod uwagę skuteczność wchodzenia 
z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia 
negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie 
wizerunku firmy przyjaznej klientowi, dobra współpraca 
z władzami samorządowymi. 

Bank Spółdzielczy został rekomendowany do nagrody 
przez Wójta Gminy – Eugeniusza Gwoździa.  

Kapituła nagrody pod honorowym patronatem 
Wicemarszałka Sejmu RP – Eugeniusza Grzeszczaka –
wysoko oceniła Bank m.in. w oparciu o pozytywne 
opinie o banku klientów i mieszkańców za atrakcyjne 
produkty bankowe, właściwą estetykę obiektów, 
wysoką jakość i profesjonalizm obsługi, troskę 
o klienta i jego potrzeby, ciekawą 
i kompleksową stronę internetową, wyraźną troskę 
Zarządu o utrzymanie sukcesu rynkowego, 
realistyczną strategię rozwoju. 

Nagrodę odebrała Pani Prezes Banku Kazimiera Huniak 
w towarzystwie Wiceprezes Banku Izabeli Całka, Wójta
Gminy Eugeniusza Gwoździa oraz Zastępcy Wójta 
Klaudiusza Wiedera (zdjęcie na okładce).  

Wicemarszałek Sejmu RP – Pan Eugeniusz Grzeszczak 
skierował do Pani Prezes Kazimiery Huniak szczególne 
słowa uznania, które cytujemy: „W 42. edycji Orłów 
Agrobiznesu, kierowany przez Panią bank, otrzymuje tę 
prestiżową nagrodę za sukces rynkowy, a także aktywne 
wspieranie agrobiznesu.  

Cieszę się, iż do grona jej Laureatów dołącza bank – lider 
na lokalnym rynku usług finansowych, dbający nie tylko o 
swój zysk, ale przede wszystkim o zadowolenie klienta, 
a także harmonijny rozwój małej ojczyzny, w której działa. 
Mając mocną pozycję rynkową, Pani bank nie musi
obawiać się o swoją przyszłość”. 

Wójt Gminy Tworóg Eugeniusz Gwóźdź za 
rekomendowanie Banku do nagrody otrzymał tytuł 
Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu. 

Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie na oficjalnym serwisie 
Gminy Tworóg www.tworog.pl. 

Po ciekawej i pouczającej lekcji goście udali się do Dworku 
Myśliwskiego w Brynku na oficjalną, konferencyjno-
szkoleniową część forum. Po powitaniu wszystkich, wójt 
oddał głos przedstawicielom Powiatowego Urzędu Pracy, 
Banku Spółdzielczego w Tworogu, Izby Przemysłowo-
Handlowej oraz po raz pierwszy firmie Semper Power Sp. 
z o. o., która mówiła o odnawialnych źródłach energii. 
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GŁÓWNE ZAŁOŻENIA NOWEGO 
SYSTEMU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 
TERENIE GMINY TWORÓG 

Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy 
system pobierania opłat za wywóz śmieci. Każda 
gmina została zobligowana do objęcia wszystkich 
właścicieli nieruchomości na jej terenie systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi, który 
określa m.in.: wysokości opłat ponoszonych przez 
mieszkańców, ilość odbieranych odpadów oraz 
dodatkowe usługi z których mogą oni skorzystać. 
Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie 
polskich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
do wymogów unijnych. Jakie decyzje podjęto  
w sprawie mieszkańców naszej gminy? 

W dniu 11.03.2013 r. podjęto uchwały, dotyczące metod 
ustalania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, dla zamieszkałych nieruchomości, 
znajdujących się na terenie gminy Tworóg. Opłata za 
wywóz śmieci będzie zależna od ilości mieszkańców danej 
nieruchomości. I tak dla nieruchomości, którą zamieszkuje 
od 1 do 5 osób, opłata będzie wynikiem mnożenia ilości 
mieszkańców i stawki, która będzie zależna od tego czy 
śmieci będą posegregowane. Dla segregujących, stawka 
wynosić będzie 9 zł, a dla mieszkańców którzy nie 
segregują śmieci 15 zł. W przypadku nieruchomości 
zamieszkałych przez więcej niż 5 osób, opłata będzie 
zryczałtowana i będzie wynosiła 45 zł (dla segregujących) 
lub 90 zł. (dla niesegregujących) od gospodarstwa 
domowego. W ramach ponoszonej opłaty gmina zapewni 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady i worki 
do zbiórki odpadów segregowanych (papier, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady zielone), a także zapewni ich 
odbiór. Zasady odbioru odpadów również będą zależne od 
ilości mieszkańców. W przypadku nieruchomości 
zamieszkałej przez 1 do 3 osób, gmina zapewni 
jednokrotne opróżnienie pojemnika 120 l, w miesiącu oraz 
odbierze po jednym worku, z każdego rodzaju odpadów 
zbieranych selektywnie. Natomiast w przypadku 
zamieszkiwania nieruchomości przez więcej niż 3 osoby, 
ilości wywozów śmieci będą proporcjonalnie rosły. Oprócz 
tego gmina przewiduje możliwość nieodpłatnego oddania 
niektórych odpadów segregowanych do gminnego punktu 
zbiórki. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, mają 
obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy Tworóg stosownej 
deklaracji, o ilości zamieszkujących osób oraz o sposobie 
gospodarowania odpadami i wysokości opłaty do dnia 15 
maja 2013 roku. W przypadku gdy mieszkaniec nie 
przebywa na terenie danej nieruchomości przez dłuższy 
okres czasu np. z powodu pobytu w szpitalu, jednostce 
wojskowej, areszcie lub innej placówce ma obowiązek 
odpowiednio udokumentować ten fakt, aby być 
zwolnionym z ponoszenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami. Nowe zasady będą obowiązywać od 1 lipca 
2013 roku. Do tego czasu mieszkańcy powinni rozwiązać 
umowy z firmami odbierającymi ich odpady, aby uniknąć 
podwójnego płacenia rachunku. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Z powyższych ustaleń wynika, iż segregowanie odpadów 
będzie się coraz bardziej opłacało, gdyż stawki za brak 
segregacji są dużo wyższe. Jak robić to dobrze? 
Segregacja odpadów polega na wydzieleniu ze strumienia 
odpadów komunalnych opakowań szklanych, tworzyw 
sztucznych oraz papieru. Służą temu specjalnie oznaczone 
worki, i tak: 

– kolorem zielonym oznaczony jest worek przeznaczony 
na czyste opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego 
np.: słoiki, butelki, stłuczkę szklaną, wolną od 
zanieczyszczeń, bez kapsli i nakrętek. Pamiętajmy aby nie 
wrzucać luster, porcelany, fajansu, szkła zbrojonego, 
zużytych żarówek, lamp neonowych, szkła okiennego  
i szyb samochodowych. 

– kolorem żółtym oznaczony jest worek przeznaczony na 
czyste opakowania po płynach i napojach, kubki po 
napojach mlecznych, folie, woreczki foliowe i reklamówki. 
Nie należy tutaj wrzucać pojemników wykonanych  
z tworzyw sztucznych, w połączeniu z innymi materiałami 
oraz zużytych akumulatorów i baterii. 

– kolorem niebieskim oznaczony jest worek, 
przeznaczony na książki, gazety, zeszyty, torby papierowe, 
foldery, katalogi, karton i tekturę. Pamiętajmy, aby nie 
wrzucać do tego worka opakowań z domieszką tworzyw 
sztucznych, opakowań po napojach, folii aluminiowej oraz 
tłustego i zabrudzonego papieru. Pamiętajmy, że 
segregując prawidłowo nie tylko dbamy o nasze 
środowisko, ale też mniej płacimy za wywóz odpadów.  

PUNKTY INFORMACYJNE 

Urząd Gminy w Tworogu informuje, iż zgodnie  
z poniższym harmonogramem zostaną uruchomione 
punkty informacyjne, w których możliwe będzie 
pobranie deklaracji, uzyskanie informacji i objaśnień 
dotyczących wypełnienia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
obszarze Gminy Tworóg, a także innych informacji 
dotyczących nowego systemu gospodarowania 
odpadami. 

DATA MIEJSCOWOŚĆ MIEJSCE GODZINY 

8.04.2013 Brynek Gimnazjum 15.00 –
17.00  

11.04.2013 Nowa Wieś  
Tworoska 

Dom 
Wielofunkcyjny 

15.00 – 
17.00 

15.04.2013 Boruszowice Świetlica OSP 
(nad 
przedszkolem) 

15.00 – 
17.00 

18.04.2013 Mikołeska Świetlica 
Wiejska 

15.00 – 
17.00 

22.04.2013 Wojska Świetlica przy 
OSP 

15.00 – 
17.00 

29.04.2013 Połomia Świetlica 
Wiejska 

15.00 – 
17.00 

06.05.2013 Koty Siedziba 
Ludowego 
Klubu 
Sportowego  

15.00 – 
17.00 

13.05.2013 Świniowice Świetlica przy 
OSP 

15.00 – 
17.00 
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Ulotkę informacyjną dotyczącą gospodarowania 
odpadami według nowych zasad, znajdą Państwo na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Tworogu: 

www.tworog.pl 

UWAGA! 

Urząd Gminy informuje, iż w związku z uruchomieniem 
punktów informacyjnych dot. nowego systemu 

gospodarowania odpadami 
w poszczególnych sołectwach,  

Referat Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Spraw Komunalnych (pokój 111) 

w każdy poniedziałek tj. w dniach 8, 15, 22, 29 kwietnia 
oraz 6, 13 maja 2013 roku  

będzie czynny w godzinach od 700 do 1430. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

ZA MUNDUREM UCZNIOWIE 
SZNUREM 

Od października 2012 r. nasza szkoła uczestniczyła  
w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna Szkoła – 
Bezpieczny Uczeń”, którego efektem jest możliwość 
uzyskanie certyfikatu „Bezpiecznej Szkoły”.  

W ramach ostatnich zadań konkursowych 12 marca 
uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniu  
z przedstawicielami Policji – asp. szt. Adamem Ćwielągiem 
i przedstawicielem Zespołu do Spraw Nieletnich i Patologii 
z Komendy Powiatowej w Tarnowskich Górach – nadkom. 
Sebastianem Koreckim. Na spotkaniu przeprowadzono 
pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w szkole, 
na ulicy, przedstawiono zagrożenia wynikające  
z niebezpiecznego zachowania oraz przykłady stosowania 
obrony koniecznej. Uczniowie wysłuchali również 
przykładów sytuacji i zachowań z praktyki służb 
prewencyjnych, z zastosowanymi procedurami  
i konsekwencjami wobec nich. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

W czasie pierwszej godziny zajęć odbył się wykład 
z prezentacją multimedialną dotyczący pracy strażaków 
i ratowników oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  

Na kolejnych godzinach lekcyjnych przeprowadzono
praktyczne ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy: 
opatrywanie ran, unieruchamianie kończyn, 
zabezpieczania miejsca wypadków, udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli możliwość
ćwiczenia na fantomach prawidłowej, kontrolowanej 
resuscytacji.  

Ratownicy uzmysłowili uczniom, że udzielenie pierwszej 
pomocy może uratować czyjeś życie. Jednocześnie 
zwrócili uwagę na własne bezpieczeństwo osoby 
udzielającej pomocy. 

SP W TWOROGU OTWIERA
KLASĘ SPORTOWĄ 

Szkoła Podstawowa w Tworogu stawia na sport. 
Wchodzących do szkoły rodziców i gości przyciąga 
gablota mieszcząca 73 puchary sportowe oraz 
dyplomy zdobyte przez uczniów naszej szkoły 
w ostatnich latach.  

Szkoła realizuje system imprez sportowych SZS na 
następujących szczeblach: zawody szkolne, gminne, 
powiatowe (powiat tarnogórski), rejonowe (rejon lubliniecko 
-tarnogórski). 

Miniony rok szkolny 2011/ 2012 był rekordowym pod 
względem wyników. Startowaliśmy we wszystkich 
dyscyplinach na szczeblu gminy i powiatu. Przykłady 
poniżej: 
• I miejsce w gminie, II miejsce w powiecie 

tarnogórskim w siatkówce 
• I miejsce w gminie dziewcząt i chłopców oraz 

I miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w finale 
powiatowym czwórboju 

• I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie i II miejsce 
w rejonie w piłce nożnej 

• I miejsce w gminie, I miejsce w powiecie, III miejsce 
w rejonie w piłce ręcznej 

• I miejsce dziewcząt i chłopców w gminie i II miejsce
dziewcząt i chłopców w powiecie w koszykówce 

• I miejsce dziewcząt i chłopców w gminie, II miejsce 
w powiecie w tenisie stołowym 

• I miejsce dziewcząt i chłopców w gminie, I miejsce w 
powiecie, III miejsce w rejonie w biegach przełajowych

Na szczególną uwagę zasługują nietypowe dyscypliny 
cieszące się w naszej szkole powodzeniem: 
• brydż sportowy – II miejsce szkół województwa 

śląskiego, III miejsce w Mistrzostwach Polski 
Młodzików 

• łucznictwo tradycyjne – I miejsce w Turnieju 
Łucznictwa Tradycyjnego – Liga Południe Polski 

• karate tradycyjne – II miejsce w turnieju 
międzygminnym 

• Najdziwniejszy puchar w naszej szkole – Primory 
School in Tworog Mayor's cup for international football 
Socrates Comenius Project. 

Z kolei 13 marca na spotkanie z uczniami klas V i VI 
przybyli strażacy OSP w Tworogu oraz ratownicy 
medyczni: Sławomir Dramski, Błażej Śliwiński, Michał 
Kulik, realizujący od lat program „Ratujemy – uczymy 
ratować”. 
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W tym roku szkolnym nastąpił ciąg dalszy sukcesów. 
Więcej informacji na stronie internetowej 
szkoły: www.sptworog.pl. Aby dać uczniom szansę 
kontynuowania sukcesów na szczeblu rejonu, 
przygotowujemy się do otwarcia IV klasy jako sportowej  
o specjalności koszykówka dziewcząt i chłopców. 

W naszej szkole praktycznie każda z dyscyplin mogłaby 
być rozwijana. Na podstawie diagnozy  
i przeprowadzonych rozmów oraz możliwości 
kontynuowania tej dyscypliny w Gimnazjum w Brynku,  
w nowym roku szkolnym 2013/2014 stawiamy na 
koszykówkę. 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w naszej 
szkole. Wszystkich chętnych spoza rejonu prosimy  
o kontakt ze szkołą pod numerem 32 285-73-69. 

Wiadomość z ostatniej chwili: Szkoła w Tworogu na 
podium! 26.03.2013 r. drużyna chłopców naszej szkoły 
zajęła I miejsce w Powiatowym Finale Piłki Siatkowej 
rozgrywanym na hali MOSiR-u w Radzionkowie. Drużyna 
nasza wyprzedziła w kolejności mistrzów Radzionkowa, 
Zbrosławic, Krupskiego Młyna, Tąpkowic i Orzecha. 

Hanna Pawełczyk 

WIELKI SUKCES PROWADZONEJ 
W SP W TWOROGU EDUKACJI 
REGIONALNEJ! 

Edukacja regionalna prowadzona w Szkole 
Podstawowej w Tworogu to nie tylko zajęcia lekcyjne, 
ale także system wartości, który przekazujemy, 
wychowanie obywatelskie, historia i kultura regionu, 
odwołanie do śląskiej tradycji rodziny.  

Cieszymy się, że nasza działalność została doceniona  
w IV Wojewódzkim Konkursie – Edukacja regionalna  
w szkole, któremu przyświecają słowa Jana Pawła 
II: Proszę was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu...". 

Ten prestiżowy konkurs, którego organizatorem jest 
Wojewoda Śląski oraz Śląski Kurator Oświaty, ma na celu 
rozwijanie postawy poszanowania dziedzictwa kulturowego 
regionu, pogłębianie więzi z regionem jego młodych 
mieszkańców, kształcenie poczucia odpowiedzialności za 
pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku 
poprzednich pokoleń. 

Nasza szkoła zajęła pierwsze miejsce wśród wszystkich 
szkół Delegatury Gliwice. Grupa 6 uczniów, w skład 
której wchodzą: Daria Bal, Piotr Szewczyk, Weronika 
Nowak, Alicja Marzec, Antonina Osadnik i Antoni 
Jaruszowiec, pod kierunkiem pani Brygidy Samol i pana 
Józefa Ziaja przygotowuje się do kolejnej konkurencji. 

15 kwietnia 2013 r. już tylko dwie szkoły będą oceniane  
z zadań przydzielonych przez organizatora 
Wojewódzkiego Konkursu. Uczniom życzymy wytrwałości  
i trzymamy za nich kciuki. 

Hanna Pawełczyk 

Uczennica klasy II c Dagmara Gluch została laureatką 
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z geografii 
i w przyszłym roku szkolnym także zostanie zwolniona 
z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych. 

Błażej Chmielorz z klasy II c oraz i Daniel Dressler z klasy I 
b zostali finalistami Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z języka niemieckiego. 

W 3 edycji regionalnego czterojęzycznego konkursu 
ortograficznego z języka polskiego, angielskiego, 
hiszpańskiego i niemieckiego dla szkół 
gimnazjalnych, organizowanego przez II Liceum 
Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 
Konopnickiej w Katowicach laureatami zostali: w zakresie 
języka polskiego Mateusz Krain z kl. III b, w zakresie 
języka niemieckiego – Daniel Dressler z kl. I b.  

Uczennica klasy III a Weronika Swoboda w etapie 
okręgowym "Eskulapiady" w Katowicach w dniu
21.03.2013 r. zajęła pierwsze miejsce, co oznacza, że 
będzie reprezentować szkołę w finale na szczeblu 
ogólnopolskim, który odbędzie się w Zgierzu. W etapie 
rejonowym XII Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego 
uczennica klasy II c, Katarzyna Król zajęła II miejsce 
i uzyskała prawo do udziału w finale wojewódzkim. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

CZAS GIMNAZJALNYCH 
SUKCESÓW 

Uczniowie Gimnazjum w Brynku odnotowali ostatnio 
znaczące sukcesy w konkursach wojewódzkich: 

Mateusz Krain z kl. III b został laureatem Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego z matematyki, co powoduje, że 
nie musi on zdawać egzaminu gimnazjalnego 
z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i uzyskuje 
wynik 100 % oraz 12 dodatkowych punktów w rekrutacji do 
szkoły ponadgimnazjalnej.  

Foto. A oto zdolni uczniowie. Gratulujemy sukcesów! 
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Dyrektor szkoły, Małgorzata Ziaja zaznacza, że to 
wyjątkowa dziedzina sportu, w której są ważne inne walory 
niż sprawność i siła fizyczna. W brydżu nie ćwiczymy 
mięśni, a umysł. Grając rozwijamy intelekt, kreatywność, 
myślenie logiczne, umiejętność planowania strategicznego, 
przewidywania, a także podejmowania decyzji  
w sytuacjach stresowych. Brydż to nic innego jak 
narzędzie pomocnicze nauki, bo przecież dla sprawnego 
umysłu nauka nie stanowi żadnego problemu. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Mistrzostw Śląska w Brydżu 
Sportowym dotyczące uczniów szkół naszej gminy: 

II miejsce – etap rejonowy – Piotr Lesiczka – SP Tworóg 
V miejsce – Michał Kaleta – Gimnazjum w Brynku 
IV miejsce – Paulina Janoszka i Sandra Plewnia – 
Gimnazjum w Brynku 
VII miejsce – Maciej Sikora i Martin Kaleta – SP  
w Tworogu 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Na duże uznanie zasłużyła Marzanna Kosiewicz –
Sekretarz Gminy Świerklaniec, która okazała się jedyną 
kobietą biorącą udział w zmaganiach. Nad przebiegiem 
zawodów czuwali sędziowie: Adam Lutostański, Jerzy 
Gatys, Jarosław Kłosek i Arkadiusz Wieczorek.  

Dyrektor szkoły, Danuta Wiśniowska dziękuje 
przedstawicielom Rady Rodziców i przyjaciołom szkoły za 
organizacje samorządowego turnieju. Zadowolenia nie 
ukrywa również wójt gminy Tworóg. – Chciałbym 
podziękować organizatorom i dyrekcji szkoły za wspaniałą, 
imponującą imprezę. Cieszę się, że rodzice uczniów są 
zaangażowani w życie szkoły, że znajdują czas na 
organizację takich spotkań. Postawa godna naśladowania, 
a zabawa rewelacyjna – mówi Eugeniusz Gwóźdź. 

 

WYZWANIE DLA UMYSŁU 

W sobotę, 23 marca w Szkole Podstawowej w Tworogu 
odbyły się po raz pierwszy Mistrzostwa Młodzików 
Województwa Śląskiego w Brydżu Sportowym. 
Młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu 
województwa walczyła o całkiem interesującą nagrodę 
– bezpłatny start w Mistrzostwach Polski. 

Organizatorem zawodów był Śląski Związek Brydża 
Sportowego na czele z państwem Kaleta z Nowej Wsi 
Tworoskiej. To oni zarazili uczniów swoją pasją  
i wolontarystycznie uczą ich gry w brydża. 

SAMORZĄDOWY TURNIEJ PING-
PONGA 

16 marca w Szkole Podstawowej w Boruszowicach 
odbyła się prestiżowa impreza – Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Tworóg 
zorganizowany przez Radę Rodziców. W zawodach 
wzięli udział burmistrzowie, wójtowie oraz radni 
pobliskich miast i gmin. 

– Zawody przebiegły w bardzo przyjaznych i serdecznych 
nastrojach, choć podczas trwania meczy można było 
obserwować między uczestnikami dużą rywalizację i ducha 
walki. Ostatecznie spośród 10 uczestników najwyższe 
miejsca zdobyli: I miejsce – Adam Chmiel (radny 
powiatowy), II miejsce – Dariusz Wysypoł (przewodniczący 
Rady Miasta w Radzionkowie), III miejsce – Wiesław 
Olszewski (wójt gminy Zbrosławice), IV miejsce –
Arkadiusz Czech (burmistrz Tarnowskich Gór) – czytamy 
na stronie internetowej szkoły. 

Nie jest to łatwa gra. Wyszkolenie dobrego gracza wymaga 
nawet kilku lat treningu. Ale opłaca się. To solidna 
inwestycja w umysł. 
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