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Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W listopadowym wydaniu „TWG Kuriera” znajdziecie wiele 
przydatnych informacji. Wciąż sporo kontrowersji wzbudza 
tzw. „ustawa śmieciowa”. Rada Gminy postanowiła 
wprowadzić kilka zmian w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Nowelizacje wejdą w życie od 
stycznia 2014 r. Przeczytacie o nich w dziale „Na bieżąco”. 

Przybliżamy też temat powtarzających się kradzieży na 
cmentarzu komunalnym w Tworogu. W jaki sposób 
mieszkańcy mogą chronić groby swoich bliskich? O tym 
przeczytacie w tekście „Walcząc z hienami cmentarnymi”.   

Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
Nowe stawki podajemy w dziale „Sesja”. 

Ponadto rozmawiamy z Antonim Kowoll, który od 25 lat 
pełni rolę organisty w tworoskiej parafii oraz 
z gospodyniami z Nowej Wsi Tworoskiej, które po raz drugi 
udowodniły, że w kuchni nie mają sobie równych.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

KURIER TABLICA 
KONTYNUUJEMY AKCJĘ 
NAKRĘTKA 

Darek Kaszuba cierpi na porażenie mózgowe, wymaga 
stałej i intensywnej rehabilitacji. Godzina rehabilitacji 
to koszt 50 zł. Chłopak potrzebuje tez szeregu 
specjalistycznych sprzętów. Rodzice starają się na 
różne sposoby pozyskać fundusze na leczenie syna. 
Jednym z nich jest akcja zbierania plastikowych 
nakrętek. W 2011 r. zapraszaliśmy naszych 
czytelników do włączenia się w nią.  

Dziś możemy poinformować, że udało się uzbierać 1450 
kg nakrętek posegregowanych według kolorów i 150 kg nie 
posegregowanych. Dochód jest przeznaczony na 
rehabilitację Darka.  

Jednocześnie apelujemy do wszystkich mieszkańców 
gminy o kontynuowanie zbierania nakrętek. Darek 
potrzebuje tzw. pionizatora, urządzenia pomagającego 
utrzymać prawidłową postawę ciała. Nakrętki można 
przynosić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu i filii 
w Boruszowicach i Wojsce. 

 

MEDAL DLA WÓJTA 

R                       E                       K                       L                       A                       M                       A 

Na ostatniej sesji Rady Gminy wójt Eugeniusz Gwóźdź 
otrzymał dwa wyróżnienia. Nagrodę wręczyli: prezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Tworogu Kazimiera 
Huniak i wiceprezes Zarządu Marlena Ditrich-Wojakowska 
oraz dyrektor oddziału Banku Polskiej Spółdzielczości, 
Adam Kuzdraliński. Wójt otrzymał złote odznaczenie „Za 
zasługi dla Polskiej bankowości spółdzielczej” oraz srebrną 
odznakę „Za zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej 
im. Fryderyka Stefczyka”. 
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TWG 

KURIER SESJA 
PODATKI I OPŁATY 

Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2014. 

Podatek od gruntów: 

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,87 zł od 1 m² powierzchni; 

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,40 zł od  
1 ha powierzchni; 

• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej, statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni. 

Podatek od budynków lub ich części: 

• mieszkalnych – 0,74 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 19,74 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,40 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,35 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego – 5,30 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej.  

Podatek od budowli kanalizacyjnych oraz budowli 
służących do oczyszczania ścieków – 1,2 % ich wartości. 
Podatek od pozostałych budowli – 2 % ich wartości.  

Opłata targowa 
Ustalono dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy 
Tworóg w wysokości 2,24 zł od każdego rozpoczętego 
metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu, nie więcej niż 764,62 zł (Uchwała  
nr XXXVIII/356/2013). Terminem płatności opłaty targowej 
jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.  

Opłata za posiadanie psów 
Roczna stawka wynosi 37 zł od jednego psa oraz 19 za 
każdego następnego psa posiadanego przez osobę 
fizyczną. Opłaty należy dokonać do 31 marca. Inkasentami 
opłaty są sołtysi (Uchwała nr XXXVIII/357/2013). 
Przypominamy mieszkańcom o obowiązku uiszczania 
opłat za posiadanie psów, od którego wielu się uchyla. 

Średnio roczny przychód w tytułu opłaty wynosi 2 tys. zł, 
tymczasem wydatki związane z wyłapywaniem 
bezpańskich psów i schroniskami wynoszą średnio 40 tys. 
zł. na rok.  

Cena skupu żyta 
Rada Gminy obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego z kwoty 69,28 zł za q do kwoty 54 zł za q 
(Uchwała nr XXXVIII/359/2013). 

ZMIANY W MIKOŁESCE 

Dotychczasowa sołtys Mikołeski, Gabriela Szram, 
zrezygnowała z pełnionej funkcji z powodów zdrowotnych. 
Wójt przyjmując rezygnację zaznaczył, że współpraca była  
udana i razem udało się wiele zrobić. Przypomnimy tylko 
liczne starania pani sołtys mające na celu doprowadzenie 
do remontu drogi dojazdowej do Mikołeski. W trakcie jej 
kadencji wyremontowano m.in. świetlicę wiejską oraz kilka 
dróg gminnych na terenie sołectwa.  

Wiele udało się zrobić, ale wciąż można się wykazać. 
Będzie miała ku temu okazję nowa pani sołtys, Ludmiła 
Batkowska, którą po raz pierwszy powitano na 
listopadowej sesji Rady Gminy. Pani sołtys jest pełna 
zapału i pozytywnej energii. Zapewnia, że nie ma zamiaru 
odpuścić tematu dróg. – Przede wszystkim chcę się 
otworzyć na ludzi, zintegrować mieszkańców – twierdzi. 
Zaraz po wyborach na słupach i tablicach ogłoszeniowych 
pojawiła się informacja, że świetlica wiejska będzie otwarta 
w każdą sobotę w godz. 17-18. Pani sołtys liczy, że 
pomoże to w dialogu z mieszkańcami 
i w konstruktywnej współpracy. A pomysłów  jest sporo. 
Sołtyska chce namówić mieszkańców do koszenia traw 
i wspólnego dbania o porządek w sołectwie, by fundusz 
sołecki przeznaczyć na inne potrzeby. Ma również 
nadzieję, że świetlica wiejska będzie częściej otwarta. – Bo 
świetlica ma być dla ludzi – podkreśla. 

Pani Ludmiła nie jest rdzenną mieszkanką gminy, pochodzi 
z Siemianowic. Działkę w Mikołesce kupiła kilka lat temu 
i jak twierdzi szybko się zaaklimatyzowała. Dziś ma 
nadzieję, że doświadczenie jakie zdobyła w życiu 
zawodowym (w branży deweloperskiej i promocji) okaże 
się pomocne podczas kadencji. Trzymamy kciuki! 

SPROSTOWANIE 

W ostatnim numerze „TWG Kuriera” w tekście dotyczącym 
dożynek podaliśmy niepełną informację. We fragmencie 
poświęconym konkursowi na koronę dożynkową jest 
napisane: „Tym razem najlepszą okazała się korona
wykonana przez KGW  z Tworoga”. Tymczasem I miejsce 
zdobyła ex aequo korona z Tworoga i Boruszowic-
Hanuska. Autorki, panie z KGW w Boruszowicach-
Hanusku zdobyły tak wysokie wyróżnienie w tym konkursie 
po raz pierwszy. Przepraszamy za nieścisłość 
i gratulujemy!   

Redakcja „TWG Kuriera”
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
MISTRZYNIE RODZIMEJ KUCHNI 

W zeszłym roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Nowej Wsi Tworoskiej po raz pierwszy odważyły się 
na uczestnictwo w konkursie „Danie Roku” 
organizowanym przez Fundację Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Nasze 
gospodynie zaprezentowały wtedy „makrony  
z hawerfloków” według przepisu Imgardy Chwolik. 
Wróciły z pierwszą nagrodą w kategorii 
„stowarzyszenia”. W tym roku zanotowały jeszcze 
większy sukces! 

Nowowiejskie KGW działa praktycznie od 11 lat, od 2007 r. 
ma swoją siedzibę. Gospodynie  angażują się w inicjatywy 
promujące swoją miejscowość i gminę oraz lokalną kulturę. 
Dwukrotnie wygrały konkurs na koronę dożynkową, 
reprezentowały też naszą gminę w 2009 r. podczas 
dożynek prezydenckich w Spale. Regularnie uczestniczą  
w wielu konkursach organizowanych przez „Spichlerz 
Górnego Śląska”. W ostatnim czasie był to konkurs na 
„Danie Roku”. Jego celem jest promocja walorów 
kulturowych naszych terenów poprzez promocję kuchni 
regionalnej, popularyzację gwary śląskiej i obyczajów 
związanych z tradycyjnym śląskim stołem. Laureaci  
otrzymali tytuł „Mistrza kuchni” oraz insygnia władzy na rok 
2013, czyli Złotą, Srebrną i Brązową Warzechę. Galę 
finałową poprowadził znany śląski kucharz – Remigiusz 
Rączka. Co zdobyły reprezentantki Gminy Tworóg? 

Finał VI edycji konkursu odbył się 22 października na 
„Zamku w Toszku”. Tematem konkursu było „Mięso i jego 
przetwory”. – Nasze KGW zakwalifikowało się do finału  
z „golonkiem w kapuście”. Potrawę zaproponowała jedna  
z członkiń – Małgorzata Pysik. Jury przyznało nam 
najwyższą nagrodę – insygnia władzy na rok 2013 – „Złotą 
Warzechę”. Byłyśmy bardzo dumne z naszego osiągnięcia. 
Takie sukcesy promują nie tylko Nową Wieś ale całą 
gminę. Motywuje nas to do dalszej pracy na rzecz naszej 
lokalnej społeczności – mówi przewodnicząca 
stowarzyszenia, Danuta Elwart. Ponadto stowarzyszenie 
zdobyło II miejsce w swojej kategorii, a jedna z członkiń 
startująca jako samodzielny zawodnik zdobyła III miejsce 

w kategorii „osoby fizyczne”. Mowa o pani sołtys Nowej 
Wsi Tworoskiej – Reginie Mika, która przygotowała 
nadziewane pałki z kury po nowowiejsku. Pomysłowe 
danie pomogła przygotować Maria Makowska.  

Zachęcamy czytelników do wypróbowania przepisów 
z naszej gminy, które przypadły jury do gustu.  

Golonko w kapuście 

Składniki: 1 tylne golonko, 1 kg kapusty białej, 1 kg 
kapusty kiszonej, 2 cebule, pół kostki masła, przyprawy: 
sól, pieprz, ziele angielskie oraz gotowa mieszanka 
przypraw do golonka. 

Przygotowanie  

Dzień wcześniej nacieramy golonko przyprawami 
i odstawiamy na noc. Następnego dnia mieszamy kapustę 
białą z kiszoną i solimy. Do tego dodajemy zeszkloną na 
maślę cebulę. Brytfankę wykładamy połową mieszanki 
kapust. Na to wkładamy golonko i przykrywamy pozostałą 
kapustą. Pieczemy w piekarniku 4-5 godzin 
w temperaturze 180 stopni.  

Faszerowane pałki z kurczaka po nowowiejsku 

Składniki: 1 kg pałek z kurczaka, 20 dag pieczarek, 
2 cebule, masło, pieprz, sól, przyprawa typu Vegeta. 

Przygotowanie 

Pieczarki podsmażamy z cebulą. Odcinamy fragment 
z górnej części pałki (gdzie jest najwięcej mięsa) 
i nadziewamy pieczarkami przykrywając odciętą częścią. 
Każdą pałkę osobno owijamy w folię aluminiową. 
Układamy w garnku i zalewamy wywarem z warzyw lub 
bulionem. Gotujemy przez 40 min. Po ugotowaniu dajemy 
do wystudzenia, a następnie panierujemy jak kotlety 
i smażymy.  

Smacznego! 

 

Foto. Finał konkursu, jak co roku,  zgromadził sporą widownię.  
Na zdjęciu laureatki, czyli gospodynie z Nowej Wsi Tworoskiej w 

towarzystwie m.in. wicestarosty tarnogórskiego Andrzeja Elwarta i 
wicewojewody śląskiego Andrzeja Pilota. 
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
Z PAMIĘTNIKA ORGANISTY 

W kulturze kościelnej niemałe znaczenie ma muzyka  
i śpiew. Już św. Augustyn zwrócił uwagę, że są one 
„uroczystym językiem kościoła”, a nie tylko sztuką. 
Jego wypowiedź nie straciła na znaczeniu. Szczególne 
miejsce w tej relacji przypada organiście. Na temat 
specyfiki pracy organisty rozmawiamy z Antonim 
Kowoll, który 13 października obchodził 25-lecie swojej 
posługi w  kościele pod wezwaniem św. Antoniego  
w Tworogu. 

Pierwsze doświadczenia muzyczne 
Animator pięknej modlitwy, organista z dyplomem studium 
muzyki kościelnej i wieloletnim doświadczeniem  
w zawodzie, to z całą pewnością osoba uprawniona do 
tego, by zasiąść przy kościelnych organach. Do takich 
osób należy nasz rozmówca – pan Antoni. Jak wyglądała 
Jego droga na kościelny chór? Muzyką interesował się od 
najmłodszych lat. Już jako mały Antek podczas mszy św. 
odwracał się do tyłu by móc nie tylko słuchać dźwięków 
organowych, ale i obserwować pracę organisty. Pierwszym 
instrumentem z jakim miał kontakt nie były jednak organy, 
tylko akordeon. – W domu grałem na małym 12-basowym 
akordeonie mojej mamy, a potem na 120-basowym brata. 
Razem z bratem zapisaliśmy się do Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu na lekcje gry na tym instrumencie, 
których udzielał nam pan Zawiślok. Byłem wtedy w 5 klasie 
podstawówki. Trwało to około 1,5 roku. Zrezygnowałem 
jednak, muszę przyznać, że brat trochę mnie wyprzedził – 
śmieje się nasz rozmówca. Kolejnym instrumentem w jego 
życiu był kornet. Zainteresowanie nim zrodziło się podczas 
próby orkiestry dętej, którą brat grający wtedy na puzonie, 
zorganizował w domu. – Przysłuchiwałem się tak długo, aż 
w końcu ktoś pozwolił mi spróbować. Dostałem do rąk 
trąbkę, udało mi się z niej wycisnąć parę tonów i tak to się 
zaczęło – wspomina. U boku ówczesnego kapelmistrza – 
pana Dramskiego – zdobywał nowe umiejętności 
muzyczne i jak po latach przyznaje nauczył się wtedy 
dokładnie i systematycznie ćwiczyć. Po raz pierwszy zasilił 
szeregi orkiestry podczas świąt Wielkanocnych w 1977 
roku. 

Droga na chór 
Z życiem kościoła był związany od najmłodszych lat. 
Najpierw jako ministrant, a kiedy z parafii odeszły Siostry 
Zakrystianki, pełnił również funkcję zakrystianina. – 
Mówiąc krótko – otwierałem i zamykałem kościół. Jeszcze 
w czasach szkoły średniej przychodziłem rano przed 
lekcjami, by przygotować ołtarz do rannej mszy św. – 
opowiada. Równolegle w domowym zaciszu, gdy tylko 
czas pozwalał, ćwiczył grę na pianinie. Wkrótce jego 
muzyczne zainteresowania i przywiązanie do kościoła 
miały mu pomóc obrać właściwy kierunek rozwoju. 
Zauważył, że brzmienie organów bardzo go fascynuje. 
Postanowił bliżej poznać ten imponujący instrument. 
Pierwszych lekcji gry na organach udzielił mu ówczesny 
organista przy tworoskiej parafii – pan Winkler. – Dużo 
ćwiczyłem też na domowym pianinie, ale wtedy jeszcze nie 
myślałem, że kiedyś zagram w kościele, robiłem to raczej 
dla siebie, bo sprawiało mi to radość – przyznaje. 

Wszystko zmieniło się w latach 80-tych, kiedy w tworoskim 
kościele sprawował posługę ks. Popanda. To za Jego 
namową zapisał się na kurs dla organistów. I tak zaczęło 
się 5 lat nauki w studium  Muzyki Kościelnej w Opolu.  
Studium obejmowało naukę gry na organach oraz 
przedmioty teoretyczne (historia muzyki, kształcenie 
słuchu, śpiew gregoriański, dyrygentura, zasady muzyki 
oraz lekcje harmonii). – Szkoła nauczyła mnie, że muzyka 
jest liturgią, a nie tylko dodatkiem do niej. Jest modlitwą, 
dlatego bardzo ważny jest dobór pieśni – podkreśla.  

Debiut  
Po raz pierwszy zagrał w październiku 1986 roku, kiedy 
zmarł organista – pan Kopiec. Po miesiącu dostał 
wezwanie do wojska. Gdy wrócił jego kariera miała się 
związać z tworoską parafią na dobre. – W kościele nie było 
wówczas organisty, który mógłby grać przez siedem dni 
w tygodniu. Pan Jonecko, który pełnił tę funkcję, 
zachorował. W niedziele grał pan Swoboda, niestety praca 
zawodowa nie pozwalała mu grać na mszach w tygodniu. 
Postanowiłem wiec, że pomogę do czasu aż parafia 
znajdzie organistę. Usiadłem wtedy przy organach i tak 
zostało do dziś – podsumowuje. Gra na organach nie 
należy do łatwych i wymaga ciągłych ćwiczeń. – Cokolwiek 
się robi, aby efekt był zadowalający, trzeba stale 
doskonalić swój warsztat i dużo ćwiczyć. Optymalnie – 2 
godz. dziennie. Staram się robić to w domu. Każdy utwór 
najpierw jest rozpracowywany na pianinie, a później na 
fisharmonii. Dopiero potem możemy usłyszeć go 
w kościele – mówi. Pan Antoni stara się dodatkowo 
ćwiczyć przynajmniej raz w tygodniu w kościele. – To 
wymaga czasu i wyrzeczeń. Nie można np. wykonywać za 
wiele prac fizycznych, gdyż potem trudno jest 
przystosować ręce do pianina – przyznaje. 

W nowej odsłonie 
Niedawno kościelne organy zostały wyremontowane. Jak 
fachowiec ocenia efekt? – Dopiero teraz można na nich 
naprawdę zagrać nie tylko pieśni ale też utwory organowe, 
co wcześniej było właściwie niewykonalne – odpowiada. 
Te ostatnie coraz częściej możemy usłyszeć na 
zakończenie niedzielnych mszy św. Pan Antoni serdecznie 
zaprasza wszystkich, aby pozostali przez chwilę w kościele 
i posłuchali, bo jak twierdzi gra dla Boga i dla ludzi.  

Foto. Pan Antoni miał okazję zagrać również w innych parafiach, m.in.  
w Kotach, Krupskim Młynie, w parafii Trójcy Świętej w Koszęcinie,  

w Ustce a nawet kilkakrotnie w Częstochowie na Jasnej Górze. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
GWARA W TEORII I PRAKTYCE 

Wiele się ostatnio mówi o ślonskiej godce, o jej 
promocji i ochronie. Zachęcamy do zgłębienia tematu. 
Na półkach Gminnej Biblioteki Publicznej stoi wiele 
pozycji traktujących o śląskiej kulturze i jej gwarze.  

Jedną z nich jest „Ślonsko godka. Ilustrowany słownik 
dla Hanysów i Goroli” Joanny Furgalińśkiej. Autorkę, 
która do niedawna mieszkała w Brynku, czytelnicy mieli 
okazję poznać w nr 36 „TWG Kuriera” (numer archiwalny 
dostępny na naszej stronie www.twg-kurier.pl). – Słownik 
powstał z  tęsknoty za klimatem dzieciństwa, za smakiem 
babcinego kołocza z posypką, zapachem hodowanych róż 
przez dziadka, za podsłuchanymi przypadkiem rozmowami 
babcinych sąsiadek, toczących się przy kuchennym stole – 
czytamy we wstępie książki. Słownik nie jest adresowany 
tylko do rdzennych Ślązaków, ale także mieszkańców 
innych części Polski, którzy mogą potraktować go jako 
źródło wiedzy o śląskiej kulturze. – Ma na celu 
spopularyzowanie  mowy śląskiej, jednak nie ma on 
ambicji bycia pracą naukową, a jedynie dziełem, które ma 
łączyć zabawę z walorem edukacyjnym. Ma za zadanie 
zwrócić uwagę czytelnika na ogromne pokłady dowcipu, 
paradoksu i zabawnych zbitek słownych 
charakteryzujących „Ślonsko godka” – wyjaśniała autorka 
w wywiadzie dla „TWG Kuriera” sprzed dwóch lat. W pracę 
nad książką Furgalińska włożyła sporo czasu. Prowadziła 
badania, wywiady, konsultowała się z osobami na co dzień 
posługującymi się gwarą, w tym z mieszkańcami 
Tarnowskich Gór i Brynka.    

Warto również sięgnąć do „Słownika gwary śląskiej” pod 
redakcją Andrzeja Czajkowskiego, Ilony Czajkowskiej, 
Andrzeja Klukowskiego i Doroty Klukowskiej, w którym 
znajdziemy interesujące i merytoryczne wypowiedzi Jana 
Miodka o „polszczyźnie śląskiej”. Nazywa ją jedną  
z najbardziej archaicznych gwar polskich. – Gwara śląska 
była nieuchronnie skazana na wpływy niemieckie (ze 
szczególnym nasileniem w XIX wieku, gdy w szkołach 
język polski zastąpiono niemieckim). Ale – rzecz 
paradoksalna na pozór – owe germanizmy świadczą 
dowodnie o jejG polskości, gdyż formy takie są z reguły 
przystosowane do polskiego systemu językowego – pisze 
Miodek.  

Jedną z ciekawszych pozycji traktujących o historii 
Górnoślązaków jest tryptyk powieściowy „Duchy wojny” 
Alojzego Lysko. Książka jest napisana gwarą w formie 
pamiętnika żołnierskiego. Ma obrazować losy bolesnych 
przeżyć Ślązaków wcielonych podczas II wojny światowej 
w szeregi Wermachtu. Wojna opisana swojskim językiem  
z perspektywy śląskiego żołnierza staje się świetną lekcją 
gwary i naszej jakże trudnej i bolesnej historii. Polecamy! 

RYMY WEDŁUG DRABIKA 

22 października w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tworogu odbyło się spotkanie z Wiesławem Drabikiem – 
autorem utworów dla bardzo wymagających czytelników  
i ostrych krytyków, czyli dla dzieci. 

Na widowni zasiedli uczniowie klas I-III z tworoskiej 
podstawówki. Bajkopisarz szybko zyskał sympatię widowni 
zasypując ich zabawnymi rymowankami. 

Wiesław Drabik napisał ok. 160 pełnych humoru 
wierszowanych bajek. Da najbardziej znanych należą: 
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak powstał Kraków”, 
„Awantura na podwórku”, „Łakomczucha”, „Kocie łakocie”, 
„MAŁa mYSZ skacze czyli myszomania”. Na spotkaniu 
w bibliotece dzieci nie tylko poznały jego twórczość ale też 
miały okazję sprawdzić czy potrafią rymować. Odważni 
zmierzyli się z wierszowanymi zagadkami o zwierzakach.    

FRANKLIN W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

Gminne Przedszkole w Tworogu od kilku lat bierze udział 
w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom „Czytające 
przedszkola”. Nauczycielki czytają dzieciom codziennie, 
w różnych porach dnia, sięgając do literatury dziecięcej, 
która uczy, bawi i wychowuje. Do czytania dzieciom 
włączyli się również rodzice w ramach Klubu Czytających 
Rodziców. W marcu i kwietniu odwiedzali nasze 
przedszkole czytając przygody Franklina. 

Dzieci bardzo dobrze poznały bohatera. W maju 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu zdały egzamin 
z wiedzy o nim i zostały pasowane na czytelników 
biblioteki. Miały więc wiele powodów by zapragnąć poznać 
osobiście bohatera znanych bajek  
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Marzenie spełniło się tej jesieni. Wielką niespodziankę 
zrobiła bibliotekarka – pani Renata z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Tworogu, która 11 października 
przyprowadziła Franklina do naszego przedszkola. 
Franklin był zaskoczony wiedzą jaką posiadały na jego 
temat przedszkolaki, dziękował dzieciom i zapraszał do 
dalszego czytania jego przygód z książeczek, które 
przyniosła pani Renata. Dzieci zaprosiły Franklina do 
zabawy i śpiewania piosenek przedszkolaka. Na 
zakończenie spotkania otrzymały zakładki do książki  
i słodkie witaminki. Miłe wspomnienie pozostaną bardzo 
długo w pamięci przedszkolaków. 

Opracowała i prowadziła spotkanie  
koordynator akcji CPCD – Teresa Adamczyk 

O PEWNYM DUCHU  
Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Od października na holu Urzędu Gminy w Tworogu 
wisi znak przedstawiający* zjawę. Dlaczego? W ten 
sposób, Fryderyk Zgodzaj, pasjonat lokalnej historii 
chce z przymrużeniem oka przypominać o pewnej 
legendzie. 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Wcześniej zmarłych grzebano na cmentarzu 
przykościelnym, a kiedy w pierwszej połowie XX w. 
zaczęło brakować na nim miejsca, gmina przeznaczyła na 
teren cmentarny działkę przy dzisiejszej ul. Mickiewicza 
(po lewej stronie jadąc do Brynka). 

Obecnie po cmentarzu nie ma śladu, w pamięci ludzi 
zachowały się jednak pierwsze dni II wojny światowej, 
które odebrały życie anonimowym żołnierzom. To oni byli 
pierwszymi, którzy tam spoczęli. Groby widać na 
poniższym zdjęciu. 

 

Chodzi oczywiście o białą damę widywaną rzekomo  
w zamku. O legendzie można przeczytać w książce 
„DwaRogi” Fryderyka Zgodzaja. Na początku XIX wieku 
zamek tworoski należał do księcia z Koszęcina – Adolfa zu 
Hohenlohe-Ingelfingen. Według legendy  miał on romans 
ze służącą. Gdy dowiedział się, że jest przy nadziei, 
postanowił pozbyć się problemu. Służąca została 
zamurowana gdzieś w zamku. Od tamtej pory budynek jest 
podobno nawiedzany przez Białą Damę. Znak 
namalowano na nieużywanym znaku drogowym. Wisi  
w miejscu, gdzie tajemnicza postać najczęściej się 
pokazywała.  

O STARYM CMENTARZU 

Pierwszego pochówku na obecnym cmentarzu 
komunalnym w Tworogu dokonano 3 stycznia 1986 r.  
(zdj. poniżej).  

Jedyne informacje o poległych znajdowały się na 
drewnianych krzyżach, które z czasem uległy zniszczeniu. 
Wraz z nimi przepadły napisy. Kim byli żołnierze odkryto 
ponownie dopiero pod koniec ubiegłego wieku, gdy 
ekshumowano zwłoki w celu przeniesienia na cmentarz 
wojenny.  

W trakcie ekshumacji odnaleziono tzw. nieśmiertelniki, na 
podstawie których ustalono nazwiska poległych. W tym 
czasie parcela cmentarna była już podzielona na mniejsze 
działki sprzedawane osobom prywatnym.  

PISAĆ IKONY – CO TO ZNACZY? 
Słowo „ikona” najczęściej kojarzy nam się 
z charakterystycznymi obrazami chrześcijańskimi. Gdy 
jednak słyszymy, że proces ich tworzenia ma więcej 
wspólnego z pisaniem niż malowaniem, czujemy 
zmieszanie. Jak to? Przecież to obraz! A jednak, 
przecież treść można zapisywać na wiele sposobów. 
Ikona jest jednym z nich. Co można z nich odczytać? 
O tym opowiadali uczniom i przedszkolakom 
z Tworoga przedstawiciele Szkoły Ikonopisarskiej 
„Mandylion” działającej przy strzybnickiej parafii. 

Zajęcia odbyły się 15 października z okazji Dnia 
Papieskiego. Twórcy ikon ze Strzybnicy przyjechali nie 
tylko z gotowymi dziełami ale też poszczególnymi 
elementami potrzebnymi do pracy – z pigmentami, 
płótnami, drewnianymi deskami i płatkami złota. – Ikony to 
nie tylko dzieło artystyczne, ale przede wszystkim opis 
ewangelii. Każdy gest oraz wykorzystane materiały niosą 
konkretne znaczenie – wyjaśnia Ewa Stępień, która 
zajmuje się ikonopisarstwem od 6 lat. Sięgając po deskę 
pani Ewa mówi o ukrytym w drzewie znaczeniu. – To 
symbol życia, na nim w rajskim ogrodzie rosły życiodajne 
owoce, z drzewa została wykonana Arka, w której Izraelici 
przechowywali tablice Prawa Bożego i wreszcie z drewna 
wykonany był krzyż Chrystusa – wymienia.  
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Najstarsze ikony malowano przeważnie przy zastosowaniu 
techniki enkaustycznej (nakładanie na gorąco specjalnymi 
łopatkami wosku pszczelego wymieszanego 
z pigmentami). Od VI wieku zaczęto stosować temperę 
jajową, opartą na żółtku jaja kurzego, winie i pigmencie 
pochodzenia mineralnego. Proces malowania zaczyna się 
od nakładania barw ciemniejszych, następnie stopniowo 
rozjaśnia się odpowiednie fragmenty. 

Jest to symboliczne dążenie do jasności, czyli do Boga. 
Podobne znaczenie niesie stosowanie tak 
charakterystycznych w ikonach złoceń. Na koniec ikony są 
zabezpieczane olifą, czyli pewnego rodzaju werniksem 
wykonanym na bazie oleju lnianego.  

Gdy pani Ewa kończy swoją opowieść, określenie „pisanie 
ikon” staje się zrozumiałe, a obrazy zaczynają 
przemawiać. Zainteresowane dzieci podchodzą do gości, 
przyglądają się ich dziełom, dotykają pigmentów, nie mogą 
oderwać oczu od płatków złota.    

UNIWERSYET WITA SŁUCHACZY 

21 października w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu oficjalnie otwarto semestr jesienno-zimowy 
Uniwersytetu III Wieku.  

Pierwsze zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku odbyły 
się w listopadzie 2011 r. Jest to wspólna inicjatywa 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu i Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Aktualnie nasi studenci 
uczestniczą w zajęciach językowych, ćwiczeniach, 
warsztatach rękodzielniczych. Obecnie w zajęciach bierze 
udział ok. 40 osób.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Dowiadujemy się również, że ikony nie może napisać 
osoba niewierząca. Tylko ktoś, kto wierzy i modli się 
podczas tworzenia jest w stanie to zrobić. W przeciwnym 
wypadku mielibyśmy do czynienia z obrazem 
ikonopodobnym.  Na deskę, wcześniej odpowiednio 
wyprofilowaną, przyklejane jest płótno. Ikonopisarze ze 
Strzybnicy wykorzystują w tym celu klej ze skóry królika. 
Materiał na przypominać, że Jezus został złożony do grobu 
owinięty w płótna. Tak przygotowaną podstawę maluje się 
dwanaście razy (bo tylu było apostołów) zaprawą klejowo-
kredową, a następnie szlifuje. Tak przygotowana deska to 
podobrazie. Szkic pod ikonę wykonuje się na papierze, 
który to rysunek następnie jest przenoszony na deskę 
przez odbicie na podobraziu. Następnie rysikiem trzeba 
wyryć linie na wyszlifowanej zaprawie. Postać czy scena 
przedstawiane są zawsze w pewnym uproszczeniu. Nie 
chodzi bowiem o realizm formy a jedynie o przekazanie 
odpowiedniej treści ewangelicznej, którą niesie nanoszony 
rysunek. Kolejny etap to nakładanie farb i złoceń ściśle 
określoną techniką.  

Foto. Nazwa szkoły ikonopisarskiej nie jest przypadkowa. Słowo 
"mandylion" pochodzi z języka greckiego (mandilion - ręcznik, chusta) 

 i oznacza ikonę przedstawiającą oblicze Chrystusa cudownie odbite na 
tkaninie. 

Jak wygląda tegoroczny uniwersytecki grafik?  

• wtorek godz. 19.15 – język angielski 
• środa godz. 17 – język niemiecki dla 

początkujących; godz. 18 język niemiecki dla 
zaawansowanych 

• czwartek godz. 17 – sekcja komputerowa 
• czwartek godz. 18 – gimnastyka 

Dodatkowo raz w miesiącu w piątki odbywają się zajęcia 
plastyczne. 



10 

 

NIE MA TO JAK WEEKEND 
W GÓRACH  

Koniec sezonu turystycznego w Bieszczadach okazał 
się wyjątkowo malowniczy. Stosunkowo wysokie 
temperatury powietrza sprawiły, że drzewa stały się 
złoto-czerwone. Dobre warunki pogodowe i piękna 
okolica przyciągnęły turystów z naszej gminy. 
Pomysłodawcą i organizatorem wycieczki był sołtys 
Połomi, Stefan Paś. Wzięło w niej udział 21
mieszkańców gminy. 

Trzydniowy wyjazd zaplanowano na od 11 do 13 
października. Pierwszego dnia grupa odwiedziła Bóbrkę, 
gdzie znajduje się Muzeum Przemysłu Naftowego 
i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy 
lampy naftowej. Muzeum znajduje się w miejscu, gdzie 
Łukasiewicz pracował. Wycieczka z Połomi zobaczyła
m.in. studnię z ropą naftową z czasów Łukasiewicza, jogo 
dom oraz pracownię.   

TWG KURIER – KULTURALNIE 

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! 

Uniwersytet III Wieku działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu ruszył pełną parą! 
Dowiedz się, co się wydarzy w najbliższym czasie. 

• Zapraszamy na kolejne zajęcia plastyczne. 15 
listopada o godz. 17 odbędzie się spotkanie  
z cyklu „ABC scrapbookingu” poświęcone technice 
wykonywania kartek bożonarodzeniowych. Zapisy 
i zgłoszenia na w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu pod numerem telefonu  32 285 74 92.  

• 29 listopada Uniwersytet Trzeciego Wieku 
organizuje spotkanie andrzejkowe. Zgłoszenia do 
22 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu. 

• Z kolei 13 grudnia zapraszamy słuchaczy na 
wspólne mikołajki z degustacją śląskiej kuchni  
i pogadanką o tradycjach i zwyczajach 
świątecznych.  

Zachęcamy też do odwiedzania strony internetowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu www.gok-
tworog.pl, na której na bieżąco pojawiają się zapowiedzi 
wydarzeń.  

NOWOŚCI WYDAWNICZE  
W GMINNEJ BIBLIOTECE 

PUBLICZNEJ W TWOROGU 

Nowości: 

Niewolnica – Alpsten E. 
Królewska nierządnica – Bagwell G. 

Czarny świt – Caine R. 
Gorycz krwi 

Zniknięcie znachorki – Ebert S. 
Córka carycy – Erickson C. 

Zegarek z różowego złota - Evans R. P. 
Pewnego dnia – Giffin E. 

Pieśń Maorysów – Lark S. 
W krainie białych obłoków 

Więcej nowości wydawniczych oraz informacji o bibliotece 
znajdziecie na stronie internetowej Gminnego Ośrodka 
Kultury w Tworogu www.gok-tworog.pl. Na stronie 
znajduje się zakładka poświęcona gminnej bibliotece. 

Kolejnego dnia zwiedzano Solinę. Uczestnicy wyjazdu 
zobaczyli liczącą 664 m długości zaporę i Zalew Soliński. 
Następnie udali się w stronę przystani statków 
turystycznych, skąd wyruszyli na podbój zalewu. Jak 
zapewniają, widoki są niezapomniane. Tego samego dnia
dotarli do miejsca słynącego z wód leczniczych. Iwonicz-
Zdrój swoje źródła zawdzięcza specyficznej budowie 
geologicznej. Wody iwonickie są wykorzystywane do 
kąpieli mineralnych, inhalacji, kuracji pitnej oraz do 
wytwarzania produktów uzdrowiskowych. Kolejnym 
punktem programu była m.in. tzw. pętla bieszczadzka 
i znajdująca się w pobliżu granicy z Ukrainą cerkiew. 
Ostatni dzień spędzono w Łańcucie, gdzie grupa zwiedziła 
zamek, ogrody i powozownię. 

ZABAWA ANDRZEJKOWA  

16 listopada o godz. 20  
w restauracji „Hanusek”  

odbędzie się zabawa andrzejkowa  

Zagra zespół „Black” 
wstęp 60 zł od osoby  

Bilety do nabycia u Ireny Wallach 

na wspólną zabawę zaprasza  
Koło Gospodyń Wiejskich w Boruszowicach i Hanusku 

 

ANDRZEJKI W GOK-u 

29 listopada o godz. 16.30 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu  
odbędzie się 

 andrzejkowe spotkanie  
dla dzieci i młodzieży.  

Będą wróżby i słodki poczęstunek. 

Zapraszamy! 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
PIERWSZAKI ŚLUBUJĄ   

Wojska 

Nadeszła chwila, w której tradycyjnie, jak co roku, 
uczniowie klasy I złożyli uroczyste Ślubowanie i zostali 
przyjęci do grona Uczniów Szkoły Podstawowej w Wojsce. 
Uroczystość ta miała miejsce we wtorek 8 października 
2013 roku. Dzieci wykazały się dużą wiedzą  
i umiejętnościami. Z „żółtodziobów”, w których zostały 
zaczarowane przez złą wróżkę przeistoczyli się  
w pierwszoklasistów. Zanim do tego doszło dzielne 
„żółtodzioby” przeszły przez krainę: Życzliwości, Miłości, 
Mądrości i Bezpieczeństwa. W każdej krainie zdobyły klucz 
potrzebny im do zdobycia tych wartości w życiu. Po 
uroczystym ślubowaniu oficjalnego pasowania każdego 
pierwszoklasisty dokonał dyrektor szkoły mgr Marcin 
Paździor. Były też pamiątkowe dyplomy i wiele ciepłych 
życzeń. Pierwszakom życzymy wielu sukcesów i samych 
radosnych dni w murach naszej szkoły. 
 

wych. kl. I, Bożena Szeliga 
 

Zdjęcia z Tworoga i Boruszowic znajdziecie na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl 

POPOŁUDNIE Z EKOLOGIĄ 

III Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły 
się 18 października w Szkole Podstawowej w Tworogu. 
Rok temu mówiono o śląskości, tym razem skupiono 
się na ekologii – temacie niezwykle ważnym dla 
nauczycieli, na których barkach spoczywa edukacja 
również w tym zakresie.  

Tworóg 

Ślubowania dokonali również pierwszoklasiści ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu.  
 

Boruszowice 

Pierwszaki z Boruszowic z pewnością poczuły dreszczyk 
emocji, gdy zła wróżka wymachując różdżką rzuciła na nie 
czar: czary mary, małe szumy, zabieram wam rozumy! 
Dzieci nie miały wyjścia, musiały udowodnić, że zasługują 
na tytuł pełnoprawnego ucznia. Postanowiły więc zdobyć 
magiczne klucze, które pomogą odwrócić czar. Na 
szczęście pierwszaki poradziły sobie na piątkę z plusem. 

Po uroczystym ślubowaniu dyrektor szkoły, Danuta 
Wiśniowska przystąpiła do symbolicznego pasowania na 
ucznia. Wydarzeniu przyglądali się dumni rodzice oraz 
przedszkolaki z Boruszowic. Warto dodać, że była to 
pierwsza uroczystość, po połączeniu szkoły i przedszkola 
w zespół szkolno-przedszkolny, w którym brali udział 
najmłodsi wychowankowie placówki. To przedszkolaki 
przywitały gości krótkim występem udowadniając, że  
w szkolnych murach już dziś czują się jak u siebie.  
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Goście zostali powitani przez dyrektor szkoły – Małgorzatę 
Ziaja i wicewójta gminy Tworóg – Klaudiusza Wiedera. 
Przed rozpoczęciem części konferencyjnej, dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu gminy otrzymali nagrody 
wójta. Następnie głos zabrali z-ca Dyrektora Delegatury – 
Elwira Szczerba-Barańska, wójt gminy – Eugeniusz 
Gwóźdź i przedstawiciel szkoły partnerskiej w Benove. 
Spotkanie, którego jednym z celów jest integracja 
środowiska szkolnego, było świetną okazją do prezentacji 
gminnym szkół i przedszkoli. Placówki przygotowały 
wystawy pod wspólnym hasłem „Ekologia zaczyna się  
w sercu”, z których można było dowiedzieć się w jakich 
proekologicznych inicjatywach brały lub biorą udział. 
Gospodarze spotkania przygotowali niespodziankę – 
Medale Szkoły Podstawowej w Tworogu, które otrzymali 
Lucjan Bugajski, Ginter Lendel oraz Nadleśnictwo Brynek. 
Podczas konferencji wystąpili: Dyrektor Centrum Kultury 
Śląskiej – dr Stanisław Zając, Dyrektor szkoły w Benove – 
Eva Vyhnakova, ojciec Błażej Kurowski – gwardian na 
Górze Świętej Anny. 

LALKI DLA ELIZY 

Eliza Banicka jest 13 letnią dziewczynką, mieszka  
w Gnieźnie wraz ze swoimi rodzicami i siostrą. Jej 
życie różni się jednak od życia przeciętnej nastolatki. 
Dziewczynka cierpi na bardzo rzadką chorobę 
genetyczną Niemanna-Picka. Koszt terapii 
powstrzymującej rozwój choroby to przeszło 600 000 
zł. rocznie. Nikt samodzielnie nie jest w stanie 
zorganizować takiej sumy. Dlatego rodzice 
dziewczynki desperacko szukają funduszy na 
cudowny lek. Pomagają im między innymi mieszkańcy 
naszej gminy. 

Zaciekawieni czytelnicy biblioteki widzą dzieci szyjące 
sukienki, spodenki dla lalek, przyszywające guziczki 
i pytają co się dzieje. Szycie lalek w bibliotece? Czemu nie! 
Szyć można wszędzie, w domach, szkołach, świetlicach, 
także i u nas. 

Lalki dla Elizy szyją mali i duzi, ci którzy potrafią dobrze 
szyć i ci którzy nigdy wcześniej nie mieli igły w ręce. –
Można szyć na maszynie. My jednak szyjemy ręcznie. 
Sprawia to dzieciom wiele radości, rozwija kreatywność 
i pozwala miło spędzić czas – mówi pani Ewa, 
bibliotekarka, która o Elizie Banickiej usłyszała 
w programie „Expres Reporterów”, emitowanym w TVP2. –
Postanowiłam spróbować. Uszyłam w domu pierwszą lalkę 
i przyniosłam ją do biblioteki, by pokazać dzieciom. Do 
tego aby same zaczęły szyć nie trzeba było ich specjalnie 
namawiać. Dzieci z wielkim entuzjazmem przystąpiły do 
szycia i chciały się jak najwięcej dowiedzieć o chorej 
dziewczynce. Lalek ciągle przybywa. Udało nam się już 
uszyć 14 lalek i mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej 
– mówi pani Ewa i zachęca by przyłączyć się do wielkiej 
akcji szycia. Można szyć lalki w domu i przynieść je do 
boruszowickiej biblioteki, albo przyłączyć się do wspólnego 
szycia w bibliotece. Wszystkie lalki zostaną w grudniu 
przekazane organizatorom akcji i wystawione na aukcji 
internetowej. 

WARTO WIEDZIEĆ I WYGRYWAĆ 

16 października trzy uczennice klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Tworogu: Oliwia Bieńko, Maja Ferdin i 
Magdalena Skoczylas zdobyły I miejsce w konkursie 
wiedzowym „Życie i działalność św. Jadwigi Śląskiej” 
organizowanym w ramach „Tygodnia Jadwiżańskiego” 
przez Fundację Silesia oraz Szkołę Podstawową Nr 25 
w Chorzowie. Nagrodą dla uczennic był wyjazd do 
Trzebnicy i Wrocławia, który miał miejsce 24 października. 
W czasie wycieczki uczennice zwiedziły Sanktuarium 
św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy i Wrocław, mogły 
podziwiać Panoramę Racławicką, spotkały się 
z metropolitą wrocławskim – arcybiskupem Józefem 
Kupnym. 

W ramach Konkursu Jadwiżańskiego zorganizowano także 
dla klas I-III szkół podstawowych konkurs plastyczny 
„Postać św. Jadwigi Śląskiej w oczach dzieci”. Wyróżnienie 
w tym konkursie zdobyła uczennica klasy I – Monika 
Wójcik. Do konkursów przygotowały uczniów –
nauczycielka języka polskiego – Hanna Pawełczyk 
i nauczycielka plastyki – Katarzyna Mika. 

 Hanna Pawełczyk

SPORTOWE SUKCESY 

10 października w Wojsce Szkoła Podstawowa w Tworogu 
zajęła I miejsce w Gminnych Zawodach Szkół 
Podstawowych w Minipiłce Nożnej Dziewcząt i II miejsce 
w Gminnych Zawodach Szkół Podstawowych w Minipiłce 
Nożnej Chłopców.  

Z kolei 16 października w Tarnowskich Górach uczniowie 
szkoły zdobyli IV w rejonie tarnogórsko-lublinieckim 
w Sztafetowych Biegach Przełajowych Chłopców. 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Jednym ze sposobów pozyskiwania funduszy na leczenie 
są aukcje charytatywne na rzecz Elizy, na portalu 
allegro.pl. Z aukcjami związana jest akcja szycia lalek dla 
Elizy, szeroko propagowana przez media. W ramach tej 
inicjatywy każdy może samodzielnie uszyć lalkę, która 
potem trafi na aukcję, a pieniądze z jej sprzedaży będą 
przeznaczone na leczenie chorej dziewczynki. Niedawno 
do wielkiej akcji pomocy Elizie przystąpiła biblioteka  
w Boruszowicach. Od 22 października młodzi ludzie 
przychodzą do biblioteki nie tylko po książkę, ale także po 
to by pomagać. Warsztaty szycia lalek  ruszyły całą parą.  
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W SKO PIENIĄDZE ZBIERAMY! 

Reguły rządzące współczesnym światem są 
bezwzględne. Dobrze wiedzie się temu, kto ma „łeb na 
karku”, wie jak oszczędzać, inwestować, pomnażać 
pieniądze. Tej trudnej sztuki warto uczyć się od 
najmłodszych lat i to najlepiej od profesjonalistów. 
Bank Spółdzielczy w Tworogu postanowił 
wyedukować dzieci w tym zakresie organizując 
konkurs o wymownym tytule: „W SKO pieniądze 
zbieramy, w konkursie nagrodę dla szkoły 
wygrywamy”. 

W ramach realizacji konkursu przewiduje się 
przeprowadzenie 5-ciu etapów, których gospodarzami 
będą szkoły z terenu gmin: Tworóg i Krupski Młyn. 
Pierwsze spotkanie odbyło się 29 października w SP  
w Tworogu. W rywalizacji wzięły udział drużyny z Tworoga, 
Wojski, Boruszowic, Potępy i Krupskiego Młyna. Uczniowie 
musieli wykazać się wiedzą ogólną z bankowości, ze 
znajomości historii Banku i jego oferty. Na pytania czym są 
karty płatnicze, konta, piny, rachunki oszczędnościowe, 
waluty, odpowiadali bez chwili namysłu. Ostatecznie po 
pierwszej rundzie rywalizacji na prowadzenie wysunęła się 
drużyna z Boruszowic. Wszystko jednak może się zmienić. 
Wkrótce kolejne spotkanie w SP w Boruszowicach. Tam 
młodzi adepci sztuki oszczędzania zmierzą się  
z działaniami matematycznymi, łamigłówkami i rebusami. 
Dodamy tylko, że jest o co walczyć. Szkoła, która uzyska 
największą liczbę punktów otrzyma nagrodę główną  
w postaci tablicy interaktywnej. 

W skład delegacji weszli: wójt, Eugeniusz Gwóźdź, 
pracownik Urzędu Gminy Andrzej Kalus oraz strażacy –
Adrian Nocoń i Marian Łuczak. Jednym z argumentów 
przemawiających za taką lokalizacją OSP jest 
zapobieganie pojawiającym się w ostatnim czasie aktom 
wandalizmu. Na ten moment budynku jest nie do 
upilnowania, z powodu braku gospodarza. 

 – Nasza prośba została rozpatrzona pozytywnie. Dziękuję 
mieszkańcom za rozsądne podejście do tematu i poparcie 
pomysłu – mówi wójt nawiązując do list poparcia, które 
podpisali mieszkańcy sołectw Boruszowice i Hanusek oraz 
parafianie. Mieszkańcy wydali pozytywną opinie w tej 
sprawie również podczas  zebrania wiejskiego.  

GŁUSI NA PROŚBY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już 
raz obiecała władzom gminy, że będzie kontynuować 
remont drogi DK 11 na odcinku od Pustej Kuźnicy do 
Tworoga. Modernizacja miała mieć ciąg dalszy w tym 
roku. Tworoskie skrzyżowanie z drogą krajową miało 
się wzbogacić o pełną sygnalizację świetlną. 
Tymczasem kończy się jesień a robót drogowych jak 
nie było, tak nie ma.  

Wójt, Eugeniusz Gwóźdź nie kryje żalu. – Jedyne, co 
możemy zrobić, to ciągle przypominać i prosić, gdyż nie 
jest to inwestycja gminna – mówi. Wójt nie ma zamiaru 
odpuścić tematu, tym bardziej, że jest poparcie sąsiednich 
gmin i powiatów. – W połowie listopada chcę po raz 
kolejny pojechać do GDDKiA – zapowiada. W skład 
delegacji mają wejść burmistrz Lublińca Edmund Maniura 
oraz parlamentarzyści: Tomasz Głogowski (PO), Maria 
Pańczyk-Pozdziej (PO), Marek Plura (PO) i Jerzy Polaczek 
(PIS).  

Dodać trzeba, że systematycznie zwiększające się 
natężenie ruchu, zauważalne przez mieszkańców 
szczególnie na skrzyżowaniu z DK 11, przy braku pełnej 
sygnalizacji świetlnej, powoduje realne zagrożenie. Coraz 
częściej zdarzają się tu kolizje i wypadki.  

Apel! 

Wójt prosi mieszkańców o wsparcie sprawy. Chce 
przedstawić w GDDKiA listy poparcia podpisane przez 
mieszkańców. Listy będą dostępne u sołtysów,
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu oraz 
w sklepie „El-Sta” Stanisława Bieleckiego w Tworogu. 

WALCZĄC Z HIENAMI 
CMENTARNYMI 

Zarządca cmentarza komunalnego w Tworogu 
i Boruszowicach – Zakład Usług Komunalnych 
w Tworogu – postanowił zamontować na tworoskim 
cmentarzu kamery monitoringu. To właściwie 
wszystko co ZUK jest w stanie zrobić by uchronić 
cmentarz przed powtarzającymi się kradzieżami 
i dewastacjami.  

 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Celem konkursu jest edukacja dzieci szkół podstawowych 
w zakresie form oszczędzania,  rozpowszechnianie wiedzy 
o działalności i historii Banku Spółdzielczego w Tworogu, 
upowszechnianie systematycznego oszczędzania  
i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, propagowanie 
wśród uczniów członkostwa w SKO, kształtowanie 
świadomych postaw konsumenckich.   

BĘDZIE NOWA LOKALIZACJA 

28 października reprezentanci Gminy odwiedzili 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków gdzie 
przedstawiono Radzie Ochrony Zabytków argumenty 
przemawiające za ulokowaniem boruszowickiej remizy 
strażackiej w byłym kościele w Boruszowicach. 
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Na cmentarzu komunalnym w Tworogu jest pochowanych 
971 osób.  Spoczywają tu zmarli z Brynka, Tworoga  
i Nowej Wsi. W 2010 r pochowano 33 osoby, rok później – 
36, w 2012 r. – 34, w tym roku już 36 osób. W minionym 
roku przystąpiono do rozbudowy cmentarza. 
Dotychczasowa powierzchnia 6 498 m² została 
poszerzona o 1 089 m². Wykonano również kolumbarium, 
w którym znajduje się 56 miejsc. Łącznie na cmentarzu 
jest 1530 miejsc. Inwestycja prowadzona z inicjatywy wójta 
Eugeniusza Gwoździa od jesieni ubiegłego roku 
pochłonęła 188 tys. zł (karczowanie lasu, przygotowanie 
terenu, kolumbarium itp.). Koszty pokrył Urząd Gminy ze 
środków własnych.  

Złodzieje i wandale zaglądają na cmentarze  
w poszukiwaniu chociażby metalowych części  
z nagrobków, zdarza się jednak, że znikają całe nagrobki 
lub są niszczone. Rodziny zmarłych oczekują od zarządcy 
cmentarza, że będzie w kontakcie z policją i zakończy 
powtarzający się proceder. Tymczasem ZUK ma związane 
ręce. Okazuje się, że kradzież lub dewastację grobów 
może zgłosić na policję tylko rodzina zmarłego. Podobnie 
wygląda to w przypadku ubezpieczeń. Zakład jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, jednak nie 
obejmuje to kradzieży. Rodziny powinny przemyśleć 
możliwość niezależnego ubezpieczenia grobów swoich 
bliskich, szczególnie jeżeli nagrobki było kosztowne.   
Jedyne co Zakład Usług Komunalnych może w tej sprawie 
zrobić to wprowadzić system monitoringu. Taki też pojawi 
się do końca listopada. Kamery będą rejestrować obraz  
w dzień i w nocy. Prezes ZUK-u, Adam Chmiel ma 
nadzieję, że inwestycja pomoże zminimalizować 
karygodne zachowania.  

Przychody z cmentarzy zarządzanych przez ZUK  
(w Tworogu i Boruszowicach) to niewielka, biorąc pod 
uwagę skalę, kwota  16 tys. zł. Z kolei koszty utrzymania 
wynoszą na rok 28 tys. zł. Wywóz odpadów to 7 tys., do 
tego dochodzi energia, która kosztuje niemal 3 tys. zł. 

OPŁATY ZA MIEJSCA NA 
CMENTARZACH 

Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.  
w Tworogu informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 
31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz pkt. 
V Regulaminu Cmentarzy począwszy od roku 2006 upływa 
okres 20 lat uiszczenia opłat za miejsce na 
cmentarzach Komunalnych w Tworogu oraz 
Boruszowicach. W związku z powyższym prosimy 
zainteresowanych o zgłoszenie się do siedziby Zakładu 
celem uiszczenia opłaty za groby swoich bliskich na 
kolejne lata.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod  
nr tel. 32 381 00 50.Po upływie terminu możliwość opłaty 
za grób zostanie przeprowadzona jego likwidacja. Okres 
umożliwiający dokonanie opłaty to 1 rok po upływie 
terminu ważności opłacenia miejsca na cmentarzach 
komunalnych. 

Wysokość opłat: 
– rezerwacja na okres   5 lat – 120 złotych +8% VAT 
– rezerwacja na okres 10 lat – 216 złotych +8% VAT 
– rezerwacja na okres 15 lat – 300 złotych +8% VAT 
– rezerwacja na okres 20 lat – 420 złotych +8% VAT 

 „USTAWA ŚMIECIOWA”: ZMIANY 

Gmina Tworóg informuje, iż w związku z podjętymi 
4 listopada 2013 r. przez Radę Gminy uchwałami 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy po zasięgnięciu pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, od stycznia 2014 r. 
zostaną wprowadzone poniższe zmiany w systemie 
gospodarki odpadami komunalnymi: 

1. W celu ograniczenia ilości składowanych odpadów 
zielonych i ulegających biodegradacji dopuszcza się 
kompostowanie odpadów roślinnych powstających na 
terenie nieruchomości we własnym zakresie i na 
własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich 
kompostowania na miejscu przez właściciela 
nieruchomości, należy je dostarczyć do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Worki na odpady gromadzone w sposób selektywny 
(tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) 
będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez 
firmę w ilości nie większej niż ilość odebranych 
worków z odpadami gromadzonymi selektywnie.  

Gmina Tworóg przypomina, iż pełne worki 
z odpadami gromadzonymi w sposób selektywny oraz 
pojemniki należy wystawiać przed posesję do godz. 7 rano 
w dniu odbioru. Właściciele nieruchomości, którzy 
zadeklarowali segregowanie popiołu i żużla 
paleniskowego w okresie od 1.09. do 30.04. otrzymają 
szary worek, w którym należy gromadzić zmieszane 
odpady komunalne, wcześniej gromadzone 
w pojemniku. Natomiast popiół i żużel paleniskowy 
winien znajdować się tylko w pojemniku, który należy 
wystawić w dniu odbioru (oznaczenie 
w harmonogramie – „Ż”) przed posesję do godz. 7:00 
rano. Informujemy, iż istnieje możliwość zakupu 
dodatkowego pojemnika z przeznaczeniem na popiół 
i żużel paleniskowy.  

Jednocześnie przypominamy, iż na terenie gminy działa 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. 
PSZOK na bazie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu, do którego można 
przekazać bezpłatnie odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny, w przypadku gdy pozbycie się tych 
odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z 
nieruchomości, w tym: zielone i ogrodowe, papier i tektura, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metal, 
szkło, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie, akumulatory, czy opony. 

PSZOK jest czynny: 
Poniedziałek:  7.00 – 17.00 
Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 
Sobota:   8.00 – 13.00 

Mieszkańcy są proszeni o dokonywanie wpłat za odpady 
stałe na konto Urzędu Gminy: 

43 8466 0002 0000 2088 2000 0001 
Bank Spółdzielczy w Tworogu 
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WNIOSKUJEMY DO SKUTKU! 

21 października zostały złożone trzy wnioski w ramach 
„Działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla małych projektów” do Fundacji Lokalna Grupa 
Działania „Spichlerz Górnego Śląska”. Czwarty 
wniosek, jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony,  
w znacznym stopniu unowocześni nasza gminną 
bibliotekę. 

Pierwszy z wniosków dotyczy modernizacji i remontu 
świetlicy wiejskiej w Tworogu. Wartość inwestycji to niemal 
31 tys. zł, wnioskowana kwota – prawie 25 tys. zł. 
Beneficjentem jest Ochotnicza Straż Pożarna w Tworogu. 
Drugi zakłada zakup mundurów dla orkiestry dętej  
z Tworoga. Kwota wnioskowana – 24 tys. zł. 
Beneficjentem jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg.  

Wnioski przygotowali pracownicy Urzędu Gminy  
w Tworogu. Wkład własny będzie pokryty ze środków 
budżetu Gminy. Powyższe wnioski zostały złożone po raz 
drugi. W zeszłym roku pomimo pozytywnej oceny pod 
względem formalnym i merytorycznym, nie otrzymały 
dofinansowania z powodu  braku środków. – Mam 
nadzieję, że tym razem „Spichlerz Górnego Śląska” 
potraktuje je przychylniej – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Trzeci wniosek: „Organizacja imprezy kulturalnej VI Dni 
Tworoga – promocja walorów turystycznych zielonej gminy 
Śląska” został złożony przez Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu. Całkowity koszt zadania to niemal 50 tys. zł, 
kwota wnioskowana – ponad 36 tys. zł.  

– Po weryfikacji wstępnej i pozytywnej ocenie ostateczną 
decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Urząd 
Marszałkowski i tam trzeba będzie zabiegać o pozytywne 
rozpatrzenie naszych projektów – zaznacza Eugeniusz 
Gwóźdź.  

Czwarty wniosek „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 
2013” ma być dofinansowany ze środków Instytutu Książki. 
Całkowity koszt to niemal 12 tys. zł. I o taką kwotę 
wnioskuje GOK. Za dotację mają zostać zakupione 
komputery, oprogramowania i czytniki kodów kreskowych.  

GOK TAŃCZY I RYSUJE 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu pozyskał 3,5 tys. zł na 
realizację projektu „Międzypokoleniowa zabawa sposobem 
na przeciwdziałanie patologii wśród dzieci i młodzieży. 
Całkowity koszt zadania wynosi 5,6 tys. zł. Wkład własny 
pokryje GOK ze środków własnych. W ramach projektu  
w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się rodzinne 
zajęcia plastyczne i taneczne. Zakupiono też szereg 
sprzętów sportowych wykorzystywanych za zajęciach 
tanecznych oraz akcesoria pomocne podczas warsztatów 
plastycznych. Projekt sfinansowano ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanego przez Forum Młodzieży 
Samorządowej we współpracy z Akademią Rozwoju  
i Filantropii w Polsce.  

Zdjęcie z zajęć tanecznych znajdziesz na str. 16.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

BRZEŹNICA – WKRÓCE NOWA 
ODSŁONA 

Wygląda na to, że po dwóch latach starań włodarzy 
naszej gminny, uda się przeprowadzić kompleksowy 
remont Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnica” 
w Brynku. Prace dotyczące zbiornika wodnego i tamy 
ruszą w przyszłym roku i będą trwać do jesieni 2014 r.  

Do 23 października można było składać oferty w Śląskim 
Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na 
realizację zadania „Remont zbiornika wodnego Brzeźnica 
w miejscowości Brynek oraz Tworóg”. Aktualnie trwa 
weryfikacja ofert. Przedmiot zamówienia obejmuje 
opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na jej 
podstawie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru 
autorskiego nad zadaniem. Śląski Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych ustanowi nadzór inwestorski nad 
wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem. Co 
dokładnie będzie się działo na „Brzeźnicy”? Zbiornik wodny 
będzie najzwyczajniej w świecie oczyszczony. 
Wyremontowana zostanie również tama. Dodatkowo 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu – zarządca 
Ośrodka – planuje wykonanie mola nad wodą. Prezes 
ZUK-u, Adam Chmiel ma już wstępną zgodę na realizację 
pomysłu. Ośrodek „Brzeźnica” to chyba najpopularniejsze 
rekreacyjne miejsce w naszej gminie. Dlatego wójtowi oraz 
prezesowi ZUK-u tak bardzo zależy na modernizacji. 
Oboje od lat starają się systematycznie udoskonalać 
ośrodek. 

Zarząd Melioracji miał obawy jak na pomysł zareagują 
miejscowi wędkarze. Okazało się jednak, że. władze koła 
wędkarskie nr 116 działające przy Nadleśnictwie Brynek 
w pełni akceptują projekt i zapowiedziały wsparcie jego 
realizacji. – 31 października rozmawiałem z panią starostą 
powiatu tarnogórskiego, Lucyną Ekkert w sprawie 
ewentualnego wsparcia procesu inwestycyjnego ze strony 
powiatu. Starosta zapewniła mnie o swojej przychylności 
w tej sprawie – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Wójt 
planuje również wizytę w Agencji Nieruchomości Rolnych 
w Opolu w celu przesunięcia terminu zagospodarowania 
5 ha, jakie gmina otrzymała nieodpłatnie. Zgodnie 
z umową notarialną, ziemia zlokalizowana obok Ośrodka 
„Brzeźnica” miała być zagospodarowana do 2017 r. Wójt 
sądzi jednak, że rok 2020 byłby bardziej optymalną datą. –
Chcemy zagospodarować teren korzystając ze środków 
pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie 
finansowej na lata 2014 – 2020 – wyjaśnia.  

– Chciałem przy tej okazji podziękować Edycie 
Błaszkiewicz – kierownikowi biura terenowego ŚZMiUW –
z którą od ponad dwóch lat byliśmy w kontakcie w sprawie 
zamierzenia inwestycyjnego i która cierpliwie tolerowała 
wizyty, jakie składaliśmy z prezesem ZUK-u w biurze 
terenowym – mówi Eugeniusz Gwóźdź. Na koniec dodamy 
tylko, że Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Katowicach na wniosek gminy przeprowadzi 
czyszczenie rzeki Stoły na odcinku 2,5 km od granicy 
z Tarnowskimi Górami. 

Zdjęcie na następnej stronie.          
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GOK TAŃCZY I RYSUJE C.D. 

PAMIĘTAJĄC O POLEGŁYCH 

Władze naszej gminy na każdym kroku podkreślają 
przywiązanie do historii, dlatego nikogo nie dziwi fakt, że 
pamiętają o naszych przodkach – ofiarach wojen, wywózek 
i internowań. 31 października delegacja złożona z wójta 
Eugeniusza Gwoździa, jego z-cy Klaudiusza Wiedera, 
przewodniczącej Rady Gminy Marii Łukoszek oraz 
Fryderyka Zgodzaja, złożyła pod pomnikiem przed 
Urzędem Gminy wieniec (wykonany przez Fryderyka 
Zgodzaja) oraz znicze. Pamięć poległych uczcili chwilą 
ciszy.  

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. Od lewej: z-ca wójta Klaudiusz Wieder, wójt Eugeniusz Gwóźdź 
 i prezes ZUK-u Adam Chmiel. Panowie omawiają plany związane  

z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Brzeźnica”.  

W ramach zajęć tanecznych zorganizowano rodzinne 
Halloween. Mali i duzi skakali, tańczyli, wygłupiali się w 
najlepsze\ Więcej zdjęć z zabawy znajdziecie na stronie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu:  

www.gok-tworog.pl 


