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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
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 

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 

PREZENT DLA 
CZYTELNIKÓW 

Urząd Gminy w Tworogu 
przygotował dla czytelników 
świąteczny upominek w postaci 
kalendarzyka na 2014 rok.  

Znajdziecie go w każdym 
grudniowym egzemplarzu  
„TWG Kuriera”.   

KARP WIGILIJNY 

Karp żyje w stawach i wodach 
wolno płynących. Ale ten na 
naszych stołach pochodzi głównie 
z hodowli. Najbardziej ceniony jest 
karp królewski. Ma różowawe 
mięso i niewiele łusek. Czy jest 
zdrowy?  

Wiele ciekawych informacji  
o tym wigilijnym przysmaku 
znajdziecie na str. 9.  

NA SŁODKO  
I SŁONO 

Maria Ożga, finalistka programu 
telewizyjnego „Masterchef” 
odwiedziła nasza gminę. Gdzie 
była i dlaczego?  

O wizycie tarnogórzanki 
przeczytacie na str. 11. 

 

Niech zaNiech zaNiech zaNiech zabrzmi kolęda, a Wasze domy napełnią się brzmi kolęda, a Wasze domy napełnią się brzmi kolęda, a Wasze domy napełnią się brzmi kolęda, a Wasze domy napełnią się     
w tym szczególnym świątecznym czasie ciepłemw tym szczególnym świątecznym czasie ciepłemw tym szczególnym świątecznym czasie ciepłemw tym szczególnym świątecznym czasie ciepłem    i i i i spokojemspokojemspokojemspokojem. . . .     

W Nowym Roku zaś spełnienia W Nowym Roku zaś spełnienia W Nowym Roku zaś spełnienia W Nowym Roku zaś spełnienia marzeń marzeń marzeń marzeń i wszelkiej i wszelkiej i wszelkiej i wszelkiej pomyślnościpomyślnościpomyślnościpomyślności    
                 ŜycząŜycząŜycząŜyczą    

Przewodnicząca    Wójt Gminy Tworóg 

Rady Gminy Tworóg   Eugeniusz Gwóźdź 

Maria Łukoszek 

Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg  

oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 



2 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 
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– Marcinkowe spotkanie serc 
– Marcinkowe szaleństwo  
– Co można zrobić z makaronu 
– Scrapbooking na święta 
– Karp wigilijny 
– Czy jesteś Gackiem? 
– O cmentarzu i niefortunnej drodze 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str. 11 
– Idąc za ciosem 
– Na słodko i słono 
– Prezent dla Elizy 
– Konkursowy zawrót głowy 
– Nagroda dla gospodyń 
– Edukacja regionalna w Pałacu w Nakle 
– Ucząc się od mistrzów 
– Dzieci świata 
– Niekonwencjonalna lekcja historii 
– Andrzejkowe czary mary 
– Biblioteczne wróżby 
– Magiczny wieczór z seniorami 
– Opłaty do zwrotu? 
– O Brzeźnicy raz jeszcze 
– Działki rolne na sprzedaż 
– Wójt Gminy informuje 
– Działka inwestycyjna na sprzedaż 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

zastanawiacie się jak sprawić by święta Bożego 
Narodzenia były wyjątkowe? Mamy na to kilka pomysłów. 
W grudniowym numerze „TWG Kuriera” podpowiadamy jak 
własnoręcznie wykonać kartkę świąteczną, z czego zrobić 
szopkę bożonarodzeniową i dlaczego warto jeść karpia.  

Ustawa „śmieciowa” funkcjonuje już od wielu miesięcy. 
Wciąż jednak wypływają na światło dzienne nowe absurdy 
świadczące o jej niedopracowaniu. O czym tym razem 
mowa? Dowiecie się z artykułu „Opłaty do zwrotu”.  

W numerze ponadto relacje z marcinek i andrzejkowego 
wieczoru w naszej gminie, zapowiedź święta światła, które 
odbędzie się w styczniu oraz ogłoszenia wójta Gminy. 

Życzymy Wam niezapomnianych, ciepłych i spokojnych 
świąt Bożego Narodzenia, a na Nowy Rok realizacji 
wszelkich planów. 

Zapraszamy do lektury! 
 

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

 

REDAKCJA 
redaktor naczelna: 

 Marta Kobędza-Krain  
dziennikarze: 

Grażyna Chmiel 
Agata Frączek 

Ewa Jaruszowic 

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 
Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk, Hanna Penz, Emilia Solga, Elżbieta Zawartka 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. (32) 285 74 92 

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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TWG 

KURIER TABLICA 
R          E          K          L          A          M          A  

R                       E                       K                       L                       A                       M                       A 

STAJNIA CZERKIS 
Wielowieś Kotków 2 

Instruktor Jazdy Konnej 

MAJKA BURDALSKA 

Tel. 692 751 419 

ŚWIĘTO ŚWIATŁA  
W TWOROGU! 

Zapraszamy na uroczyste otwarcie 

iluminacji świetlnej Urzędu Gminy 

10 stycznia o godz.  17  
pod Urzędem Gminy 

 

śyczymy Wom 

szczynścio, 
spełniynio wszystkich marzyń 

i ponboczkowej opieki. 
Coby Wom feferkuchy 

smakowały!  
Winszujemy tysz cołki famili 

przy wigilijnym stole 
i gyszynków tela, 

wiela pod krisbaum sie zmieści, 
a na Nowy Rok 

zdrowio, miłości i radości. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  
Gminy Tworóg 
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
NIE REAGUJESZ? 
AKCEPTUJESZ! 

Na barkach nauczycieli spoczywa ogromna 
odpowiedzialność. Prócz nauczania wychowują młode 
pokolenie i sprawują nad nimi opiekę. Muszą zapewnić 
bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć szkolnych. 
Jak skutecznie to zrobić? Temu tematowi poświęcono 
szkolenie dla dyrektorów i pedagogów naszych 
gminnych szkół. Spotkanie z policjantami Zespołu ds. 
Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji  
w Tarnowskich Górach zorganizowano z inicjatywy 
wójta, Eugeniusza Gwoździa. Odbyło się 22 listopada  
w Urzędzie Gminy w Tworogu. 

Zapotrzebowanie na tego typu rozmowy jest spore. 
Nauczyciele spotykają się w swojej pracy z różnymi 
sytuacjami, na które muszą zareagować. Policjanci 
tłumaczyli jak należy postępować i jakie procedury 
obowiązują przy poszczególnych zdarzeniach, kiedy 
wzywać policję, a kiedy nie jest to konieczne. 
Przypomnieli, również założenia kampanii „Nie reagujesz – 
akceptujesz", której celem jest uświadomienie 
odpowiedzialności społecznej za zgłaszanie zdarzeń  
o charakterze kryminogennym i patologicznym. Mówiąc 
krótko uświadamiali,  że bierność nauczycieli wobec 
niewłaściwych zachowań uczniów, jest również pewnym 
komunikatem – przyzwoleniem.  

W drugiej części spotkania poddano analizie konkretne 
przypadki, z jakimi mieli do czynienia nauczyciele ze szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w ostatnim 
czasie. Mowa m.in. o wandalizmie i agresji rówieśniczej 
objawiającej się zaczepianiem, popychaniem, 
znieważaniem. Dyrektorzy i pedagodzy mogli podzielić się 
swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W spotkaniu 
uczestniczyli również pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Dyrektor przybliżyła obszar zadań 
GOPS-u i jego kompetencje. Wszystko po to, by podkreślić 
wszystkie narzędzia jakimi dysponujemy, by skutecznie 
zadbać o bezpieczeństwo uczniów. Na koniec spotkania 
szkoły zaprosiły policjantów do dalszej współpracy  
w postaci rozmów z rodzicami oraz realizacji pogadanek  
z uczniami. 
 

DNI WALKI Z AGRESJĄ  
W BRYNKU 
 
W dniach 18,19,20 listopada 2013 r. w ramach 
organizowanych „Dni walki z agresją poprzez 
rozwijanie swoich pasji i zainteresowań” wiele się 
działo w naszym Gimnazjum. Wchodząc do szkoły, już 
od progu można było zauważyć, co przez najbliższe 
trzy dni będzie czekało na naszych ucznów. Na 
korytarzach pojawiły się gazetki tematycznie związane 
z hasłem przewodnim, można było podziwiać 
zaprezentowane na sztalugach prace wykonane przez 
uczniów dotyczące walki z agresją i przemocą. 

 

W poniedziałek odbył się apel,  w którym nasza młodzież 
zaprezentwała przedstawienie pt: „Walka z agresją 
poprzez rozwijanie swoich pasji” przygotowany  w ramach 
projektu edukacyjnego: „W poszukiwaniu wartości, które 
inspirują młodego człowieka do rozwijania swoich pasji”.  

W kolejnym dniu naszej akcji przypadał, obchodzony od 
dziesięciu lat,  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci. Jest to moment refleksji nad 
zaawansowaniem i skutecznością polityki ochrony dzieci 
w Polsce. Na ten dzień zostali zaproszeni  funkcjonariusze  
policji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału 
Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Tarnowskich 
Górach, którzy przeprowadzili z uczniami pogadankę oraz 
cierpliwie odpowiadali na wszystkie nurtujące uczniów 
pytania. W środę włączając się w obchody Światowego 
Dnia Praw Dziecka, zorganizowaliśmy konkurs wiedzy 
o „Prawach i obowiązkach dziecka, ucznia, człowieka 
i obywatela”. Ten dzień uświetnił również koncert  
poświęcony agresji w wykonaniu Jacka Musiatowicza.
Ponadto każdego dnia w trakcie dużej przerwy miały 
miejsce tańce integracyjne jako forma rozwijania pasji oraz 
rozładowania agresji i negatywnych emocji.  

Poprzez tego typu działania pragniemy zwrócić uwagę 
dorastających młodych ludzi na swoje zainteresowania 
i pasje. Każdy  młody człowiek ma jakieś hobby, ale nie 
zawsze są one do końca odkryte. Chcieliśmy zwrócić 
uwagę uczniom, że poprzez oddanie się pasjom 
i zainteresowaniom można zniwelować poziom 
negatywnych emocji, który się w nich gromadzi. Swoją 
agresję czy inne negatywne emocje można w sposób 
„bezpieczny” odreagować na przykład  w tańcu, grając 
w piłkę nożną, pływając, słuchając muzyki czy śpiewając. 
Każdy z nas lubi coś innego i chcieliśmy, aby każdy 
z uczniów znalazł również dla siebie jakąś alternatywę. 
Pragniemy również uwrażliwić młodzież na uczciwość oraz 
postępowanie godne prawego człowieka, jak również na 
refleksję nad swoim  zachowaniem, a także na 
zastanowienie się czy ich postępowanie jest uczciwe 
i zgodne z prawem oraz ustrzec uczniów przed 
nieprzemyślanymi i niewłaściwymi decyzjami. 
Pomysłodawcą i organizatorem akcji w Gimnazjum 
w Brynku  jest pedagog szkolny Hanna Penz  przy 
współpracy z nauczycielami: K. Sobel, J. Winkler, I. Pilc. 

Hanna Penz
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
KOLOROWE I GŁOŚNE 

W weekend od 8 do 10 listopada w Szkole 
Podstawowej w Tworogu odbyła się wystawa 
kanarków i ptaków egzotycznych organizowana przez 
Tarnogórski oddział Polskiego Związku Hodowców 
Kanarków i Ptaków Egzotycznych „Gwarek”. Wyniki 
oceny sędziowskiej ogłoszono w niedzielne 
popołudnie. Gościem honorowym wydarzenia była 
pani starosta, Lucyna Ekkert. 
To już czwarta wystawa organizowana w Tworogu dzięki 
przychylności władz gminy i dyrekcji szkoły. Hodowcy 
cieszą się, że mogą liczyć na wsparcie na terenie gminy, 
tym bardziej, że tarnogórski oddział ma siedzibę właśnie  
w Tworogu. Na sali gimnastycznej pojawiło się 30 
wystawców z terenu powiatu tarnogórskiego, ale również z 
Zawadzkiego, Koszęcina i Lublińca. W jaki sposób 
przygotowywali swoich pupili do rywalizacji? Niestety na 
ten temat milczeli. – To tajemnica – twierdzą. – Każdy ma 
swoje wypracowane metody, sposoby na puchar, którymi 
nie chce się dzielić z innymi. Mogę jedynie powiedzieć, że 
bardzo ważna jest higiena ptaka – mówi Jarosław 
Chmielewski, który w swojej kolekcji ma 70 ptaków, 
głównie kanarków i papug oraz wiele nagród na koncie. 
Ogromną niespodzianką i wyróżnieniem dla wystawy była, 
zdaniem hodowców, wizyta ekipy z oddziału regionalnego 
TVP, która przeprowadziła z wystawcami krótki wywiad.  
A mówić jest rzeczywiście o czym, bo przecież 
eksponatami były niezwykle wdzięczne ptaki  
o niepospolitych zdolnościach „wokalnych” i kolorowych 
piórach. O atrakcyjności wystawy z pewnością mogą 
świadczyć zwiedzający ją goście, których szczególnie  
w niedzielne popołudnie było bardzo dużo.  

Iwona Mazur zaprasza wszystkie uzdolnione muzycznie 
dzieci do zapisów, podkreśla jednak, że zainteresowani 
muszą liczyć się z systematycznym udziałem w zajęciach.  

Nim ogłoszono wyniki, przed publiką wystąpił szkolny 
zespół „Tarnogórzanie”, który zaledwie miesiąc wcześniej 
rozpoczął próby. Grupa powstała jako wspólna inicjatywa 
dyrektor szkoły, Małgorzaty Ziaja i z-cy wójta, Klaudiusza 
Wiedera. Jest to wymowny gest w kierunku ochrony 
tradycjonalizmu na terenie gminy. Występ był ich 
scenicznym debiutem, mimo to został doceniony. Prezes 
oddziału i przyjaciel szkoły, Ginter Lendel wręczył na ręce 
opiekunki grupy, Iwony Mazur, puchar uznania (na zdj. 
obok). O zespole z pewnością nie raz jeszcze usłyszymy. 
A tymczasem wciąż trwa nabór.  

Puchary i dyplomy dla hodowców wręczali starosta Lucyna 
Ekkert, wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź oraz prezes 
oddziału Ginter Lendel (na zdj. powyżej).  

Kanarki kolekcje: 

kategoria  białe i żółte 
1. Maks Hartlik 
2. Wojciech krus 
3. Adrian Pozimski 

kategoria czerwone 
1. Wojciech Klyta 
2. Daniel Woźniak 
3. Maks Hartlik 

kategoria czarne 
1. Wojciech Klyta 
2. Maks Hartlik 
3. Jarosław Spałek 

kategoria  kształtne 
1. Andrzej Michalczyk 
2. Wojciech Klyta 
3. Jarosław Chmielewski 

Puchar najlepszy hodowca 
kanarków otrzymał Dariusz 
Skrzyniarz 
 
Puchar najlepszy hodowca  
egzotyki otrzymał Marek Świerzy 

 

Egzotyka kolekcje: 

kategoria egzotyka mała 
1. Marcin Penkala 
2. Marek Świerzy 
3. Jan Zawadzki 

kategoria egzotyka średnia 
1. Marek Świerzy 
2. Robert Klak 
3. Jarosław Chmielewski 

kategoria  egzotyka duża 
1. Edward Szymski 

Kategoria kanarki pojedyncze 

kanarki kolorowe: 
1. Maks Hartlik 
2. Rafał Kapica 
3. Henryk Sobania 

kanarki kształtne 
1. Dariusz Skrzyniarz 
2. Ginter Lendel 
3. Jarosław Spałek 
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NAJLEPSI SPORTOWCY  
NA PODIUM   

Pokonuje odległości nie raz sięgające ponad 1000 km. 
Można go z powodzeniem nazwać 
długodystansowcem, który nie potrzebuje żadnych 
map, by wrócić do domu. Gołąb, bo o nim mowa, to 
obiekt hobbystycznych zainteresowań ok. 44 tys. 
hodowców w całym kraju. Oddział Polskiego Związku 
Hodowców Gołębi Pocztowych w Tworogu liczy ok. 90 
członków z gminy Tworóg, Krupski Młyn, Wielowieś,  
a od tego roku również z Kalet. Po sezonie lotowym 
2013 roku przyszła pora na podsumowanie rywalizacji 
oraz wyłonienie mistrzów i przodowników. Okazją ku 
temu była wystawa oddziałowa, która odbyła się 23  
i 24 listopada.  

Na wystawie, którą zorganizowano w Domu Kultury  
w Potępie, znalazło się niemal 150 gołębi wystawionych 
przez 25 hodowców. Skrzydlate „eksponaty” mówiąc 
najprościej oceniano według zgodności  
z ogólnoświatowym wzorcem pięknego ptaka. Dla 
hodowcy najważniejsze są jednak wyniki sportowe, bo to 
one decydują o zdobyciu upragnionego tytułu „Mistrza”.  
W tym roku nie było łatwo, pogoda nie sprzyjała lotom. 
Wiosna, która otwiera sezon lotowy, okazała się wyjątkowo 
deszczowa. Mimo to prezes Oddziału, Waldemar 
Jaruszowiec uważa, że miniony sezon można uznać za 
udany. Najdłuższym dystansem był maraton z Sulingen  
w Niemczech, który odbył się dwa razy. Gołębie pokonały 
za każdym razem ponad 700 km. – W sumie 
zaplanowaliśmy 14 lotów, z których nie odbył się tylko 
jeden. Wbrew pogodzie udało nam się uniknąć znaczących 
strat – twierdzi. Gołębie pokonały łącznie w tym sezonie 
5000 km, ale nie będą mieć wiele czasu na odpoczynek. 
Jak każdy sportowiec, gołąb musi być systematycznie 
przygotowywany do kolejnego sezonu. O tym czy będzie 
szansa na zwycięstwo decyduje m.in. dieta ptaków, ich 
ogólna kondycja, odporność na choroby… 

Wróćmy jednak do wystawy. Wyniki „eksponatów” 
udostępnione zostały w „Katalogu Wystawy”. Broszurka 
zawiera m.in. nazwiska członków oddziału 0161 Tworóg, 
którzy na początku grudnia reprezentowali oddział na 
wystawie Rejonu Ziemi Tarnogórskiej w Tąpkowicach. W 
zaszczytnym gronie znaleźli się: Jan Sobania, Zbigniew 
Gwiazdowski, Andrzej Hewig, Waldemar Jaruszowiec, 
Piotr Jaworek, Eugeniusz Mazur, Adam Mazur, Alfred 
Ochman, Sławomir Odoj, Adam Szufla i Adam Machura. 
Jednym ze stałych punktów wystawowej rywalizacji jest 
wybór najlepszego samca i samiczki. W tym roku 
postanowiono uwypuklić najładniejsze okazy przyznając im 
tytuł Miss i Mistera wystawy. Wizerunki ptaków ozdabiają 
front „Katalogu Wystawy”. Wprowadzono też inną nowość. 
Po raz pierwszy gołębie rywalizowały nie tylko 
indywidualnie, ale również drużynowo przy czym 
poszczególne drużyny były reprezentacjami sekcji, a tych 
w oddziale jest pięć. Najlepsze noty zdobyła reprezentacja 
sekcji z Tworoga. 

Właściwe podsumowanie sezonu lotowego, podczas 
którego rozdano nagrody i puchary, odbyło się w sobotę – 
23 listopada. 

 

Na uroczystości pojawili się: wójt Tworoga – Eugeniusz 
Gwóźdź, wójt Krupskiego Młyna – Jan Murowski, z-ca 
wójta z Wielowsi – Zygfryd Stróżyk, burmistrz Kalet –
Klaudiusz Kandzia oraz v-ce Prezydent Zarządu Głównego 
PZHGP – Piotr Kobędza. Poniżej przedstawiamy część 
wyników.  

MISTRZOWIE ODDZIAŁU 2013: 
 
Tradycyjne Mistrzostwo Oddziału: 

Mistrz: Waldemar Jaruszowiec  
I v-ce mistrz: Jan Sobania 
II v-ce mistrz: Piotr Jaworek 

Przodownicy: 
1. Jerzy Wons  
2. Adam Mazur  
3. Sławomir Odoj  
4. Joachim Burda  
5. Alfred Ochman 
6. Izabela Ciągwa  
7. Franciszek Duda  
8. Jan Murek 
9. Andrzej Hewig  
10. Armin Kaminiorz  

Tradycyjne Mistrzostwo Oddziału − Młode 
 
Mistrz: Robert Ziaja 
I v-ce mistrz: Piotr Jaworek  
II v-ce mistrz: Iwona Feber 

Przodownicy: 
1. Joachim Stolfik 
2. Franciszek Duda 
3. Jan Sobania 
4. Sebastian Feber 
5. Waldemar Jaruszowiec  
6. Jerzy Wons 
7. Marcin Surowczyk  
8. Izabela Ciągwa  
9. Zygfryd Lebek 
10. Adam Mazur 

Więcej informacji i oddziale znajdziecie na stronie 
www.0161tworog.cba.pl 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
MARCINKOWE SPOTKANIE SERC 

W zamierzchłych czasach na Węgrzech, urodził się 
chłopiec, któremu rodzice nadali imię Marcin. Będąc 
młodzieńcem, w pewien zimowy wieczór jechał na 
swym koniu, zmierzając do domu. Nagle na skraju 
drogi dostrzegł skuloną postać. Gdy podjechał bliżej, 
zobaczył półnagiego nędzarza. Bez wahania odciął 
kawałek swojego płaszcza i otulił nim biedaka. To 
fragment legendy o św. Marcinie, którą mogliśmy nie 
tylko usłyszeć, ale i zobaczyć w listopadowe 
popołudnie, na placu przy Urzędzie Gminy w Tworogu. 

Spotkanie Serc Św. Marcina w Tworogu odbyło się  
w sobotę 16 listopada o godz. 15.30. Rozpoczęcie 
tradycyjnych Marcinków miało miejsce w tworoskim 
Kościele parafialnym, gdzie odbyła się uroczysta msza 
święta, po której korowód rozświetlony lampionami, 
wyruszył na plac przy Urzędzie Gminy. Wszyscy obecni 
uczestniczyli w kameralnym spektaklu teatralnym, 
przygotowanym przez uczniów gimnazjum w Brynku. 
Kolejnym punktem programu było rozstrzygnięcie konkursu 
o nagrodę Wójta Gminy Tworóg na najładniejszy lampion 
wykonany przez dzieci i rodziców. Wyniki konkursu zostały 
ogłoszone przez wójta Eugeniusza Gwoździa, który 
wręczył nagrody zwycięzcom. Nie zabrakło również 
marcinkowych słodkości. Były tradycyjne rogaliki i herbata, 
a dla dorosłych kawa i grzaniec. Obchody dnia św. 
Marcina zakończyły się pieczeniem kiełbasek przy 
ognisku. Chętni mogli nabyć ciasteczkowe serca św. 
Marcina, z których dochód jest przeznaczony na cele 
misyjne. Organizatorem pierwszego „Spotkania Serc Św. 
Marcina” w Tworogu była Rada Rodziców Przedszkola, 
Szkoła Podstawowa w Tworogu i Gimnazjum w Brynku 
oraz Rada Sołecka w Tworogu. 

Szkoła ma nadzieję, że zapoczątkowane w tym roku 
spotkanie wejdzie do kalendarza uroczystości gminnych.
Poniżej lista zwycięzców w konkursie 
o nagrodę Wójta Gminy Tworóg. 

W kategorii Przedszkolaków: 
1 miejsce – Noel Byszewski 
2 miejsce – Kinga Kowoll 
3 miejsce – Emilia Śliwińska 

W kategorii uczniów SP: 
1 miejsce – Antoni Jaruszowic 
2 miejsce – Marta Gliwa 
3 miejsce – Julia Rabczyńska 

MARCINKOWE SZALEŃSTWO 

Słodkie rogale, lampiony i wspólna zabawa po raz 
kolejny przyciągnęły niezliczoną ilość osób na 
obchody dnia św. Marcina w Wojsce. W tym roku padł 
najprawdopodobniej rekord. 11 listopada sala „Pod 
Różą”, która musiała pomieścić setki osób, dosłownie 
pękała w szwach. Samych rogali rozdano 300, 
a otrzymywały je tylko dzieci! 

Spotkanie rozpoczęto w kościele parafialnym w Wojsce, 
gdzie wychowankowie miejscowego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego zaprezentowali krótką część artystyczną. 
Po wyjściu z kościoła najmłodsi wypatrywali św. Marcina. 
Scenka przygotowywana na potrzeby święta nawiązuje do 
wydarzeń z 338 r. n.e., kiedy garnizon św. Marcina został 
przerzucony do Galii w okolice miasta Amiens. Tu właśnie 
miało miejsce wydarzenie, znane z żywota świętego. 
Napotkał zimą na półnagiego żebraka i oddał mu swój
płaszcz. Tłum gapiów udał się następnie do sali „Pod 
Różą” oświetlając drogę kolorowymi lampionami. Tam 
czekała Bernadeta Kowalska z przyjaciółmi. Rok temu 
artystka zachwyciła młodą widownię żywiołowym, 
interakcyjnym programem, dlatego wróciła do nas 
z podobnym przedstawieniem. Znów towarzyszyły jej 
bajkowe śnieżynki i wesołe elfy. W przerwie od zabaw, 
organizatorzy ogłosili wyniki konkursu na szopkę 
bożonarodzeniową o nagrodę wójta Gminy Tworóg. Jak co 
roku nad przebiegiem konkursu czuwała świetlica szkolna 
w Wojsce pod przewodnictwem Grażyny Skowron. 

SP w Tworogu dziękuje za udział i zaangażowanie 
wszystkim uczestnikom „Spotkania Serc św. Marcina”, 
szczególnie zaś Radom Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Tworogu, Gimnazjum w Brynku i Przedszkola w 
Tworogu, Księdzu Proboszczowi – Kazimierzowi Góralowi, 
Wójtowi gminy Tworóg –Eugeniuszowi Gwoździowi, 
Kornelii Sobel przygotowującej przedstawienie o św. 
Marcinie, Marcinowi Nowara wcielającemu się w postać 
św. Marcina, sponsorom. W czasie uroczystości zebrano 
ponad 500 zł na budowę szkoły w Ghanie prowadzonej 
przez ojca Józefa Mazura. Za szczodrość – dziękujemy. 
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– Głównym celem konkursu było kultywowanie tradycji 
budowania szopek bożonarodzeniowych, wzmocnienie 
więzi rodzinnych, rozwijanie wspólnych zainteresowań 
i kształtowanie wrażliwości estetycznej. Szopki w formie 
przestrzennej można było wykonać dowolną techniką, 
z dowolnego materiału ale własnoręcznie – mówi Grażyna 
Skowron ze świetlicy szkolnej w Wojsce, która czuwała 
nad przebiegiem konkursu. Efekty rzeczywiście były 
zdumiewające. Uczestnicy sięgali po najróżniejsze 
materiały począwszy od „darów jesieni”, przez włóczkę, 
papier, masę solną, a kończąc na słodko pachnących 
piernikach. Jury zdecydowało jednak, że na pierwszą 
nagrodę zasłużyła szopka z makaronu. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że wygrali właściwi ludzie – ciepli, otwarci 
i bardzo rodzinni. Gdy ogłoszono konkurs nie zastanawiali 
się długo, poszukali pomysłów i ruszyli do sklepu po 
potrzebne materiały. Jak podkreślają udział w konkursie, 
choć wymagał poświęcenia wielu wieczorów, był dla nich 
wielką frajdą.  Podstawą szopki stała się płyta meblowa, na 
której w ciągu kolejnych trzech tygodni powstał kawałek 
biblijnego świata. W pierwszej kolejności zbudowano 
postaci i zwierzęta. – Nie wiedzieliśmy jakiej wielkości nam 
wyjdą, a ponieważ chcieliśmy zachować proporcje, od tego 
zależał rozmiar całej szopki – wyjaśniają rodzice, Bożena 
i Rafał Grzybek. Mimo, że rodzinne dzieło było w dużej 
mierze improwizacją, trzeba przyznać, że wygląda bardzo 
profesjonalnie. 11-letni Dawid był odpowiedzialny za 
wykonanie baranów stojących przy stajence, 9-letnia 
Oliwia zajęła się choinkami i wozem. Tata stworzył Trzech 
Króli, a mama najważniejszą postać, czyli małego Jezuska. 
Pomagała nawet półtoraroczna Maja. Dach budowali 
wspólnie. Wszystkie elementy sklejali gorącym klejem, 
a całość pomalowali na złoty kolor.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

– Budowa szopek bożonarodzeniowych wymaga sporo 
czasu, pomysłowości i zaangażowania. Myślę, że w tym 
roku temat był trudny, ale uczestnicy, w sumie kilkadziesiąt 
rodzin, poradzili sobie znakomicie – mówi Grażyna 
Skowron. Jak wyglądają efekty można zobaczyć na naszej 
stronie internetowej www.twg-kurier.pl. Za najciekawszą 
pracę jury uznało szopkę wykonaną z makaronów przez 
rodzinę Grzybek z Wojski. II miejsce zdobyła szopka 
rodziny Błażytko (technika mieszana), a III – rodzina 
Stępień, która wykorzystała w swojej pracy pierniki. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Urząd Gminy Tworóg. Wręczył je wójt, Eugeniusz Gwóźdź. 

Organizatorami Marcinek są: rada sołecka  w Wojsce, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce, Urząd Gminy  
w Tworogu i GOK. Organizatorzy dziękują za pomoc  
w zorganizowaniu święta: Strażakom OSP w Wojsce, 
komendantowi Policji w Tworogu, Majce Burdalskiej ze 
stadniny Czerkis w Kotkowie, pani Teresie Chęcinskiej, 
Państwu Nowak, prywatnym sponsorom, którzy chcą 
pozostać anonimowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego, aby dzieci w tym dniu miały dużo radości i dobrej 
zabawy. 

CO MOŻNA ZROBIĆ  
Z MAKARONU? 

Inspiracji poszukali w Internecie, ale jak podkreślają 
pomysł zrealizowali według własnego projektu 
udowadniając, że mają ogromną wyobraźnię. 
Zwycięzcy konkursu na szopkę bożonarodzeniową  
o nagrodę wójta Gminy Tworóg – rodzina Grzybek z 
Wojski – wykonali oryginalną i niezwykle szczegółową 
konstrukcję wykorzystując jako budulec… makaron! 

– Wybór barwy nie był przypadkowy – zaznacza Rafał 
Grzybek. – Nasza choinka jest utrzymana w czerwono-
złotej kolorystyce. Zależało nam na zbudowaniu czegoś,
co będzie pasować do świątecznego wystroju domu –
wyjaśnia. – Pracy było sporo, a emocji jeszcze więcej –
przyznaje Bożena Grzybek. I o to właśnie chodziło 
organizatorom. – Emocje i te dobre, i złe są nam 
potrzebne. Czasami trzeba się trochę pokłócić, to zmusza 
do rozmowy. Chcieliśmy zachęcić rodziny do bycia razem, 
do rozmawiania i wspólnego tworzenia. Konkurs i toczące 
się wokół niego dyskusje zjednoczyły całe rodziny przy 
stole i przyniosły widoczny efekt – mówi Grażyna Skowron 
wciąż pozostająca pod wrażeniem pomysłowości 
wszystkich uczestników.  

Foto. Trudno w to uwierzyć, ale szopka ma nawet podświetlany dach! 
Światło pada dokładnie na żłobek z Dzieciątkiem. Podświetlenie powstało 

ze starej latarki. Na zdjęciu rodzina w komplecie. 
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oraz obecność  nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz 
specyficzne walory smakowe. Zawartość poszczególnych 
składników chemicznych, jak: wody, białka, tłuszczu 
i składników mineralnych jest uzależniona od warunków 
pokarmowych i środowiskowych w jakich rosła ryba. Karp 
pozyskany z naturalnych zbiorników wodnych w swoim 
składzie zawiera więcej wody, a mniej białka 
i zdecydowanie mniej tłuszczu, bo tylko 1,2-2,7%. Jego 
zawartość wzrasta w miarę dokarmiania ryb paszami 
węglowodanowymi, czyli mieszankami zbożowymi i może 
wynosić od 8,4 do 11%, a czasami i nawet 23% tłuszczu. 
Najwięcej tłuszczu mają karpie jesienią, a najmniej wiosną. 
Zawartość tłuszczu powoduje, że karpia zalicza się do 
średnio tłustych. Jego mięso posiada także w swoim 
składzie cenne witaminy, takie jak: B1, B6, B12 oraz PP. 
Jest również dobrym źródłem składników mineralnych 
takich jak: fosfor, potas, selen, cynk, żelazo, siarka 
i magnez. Należy jednak pamiętać, że ze względu na to, 
że jest to ryba słodkowodna nie zawiera cennego jodu. 

Kilka praktycznych porad dotyczących obróbki kulinarnej 
karpia i innych ryb: 
– ryby w znacznym stopniu stracą swój specyficzny 
zapach, jeśli na 30 minut przed przyrządzeniem skropimy 
je sokiem z cytryny lub zalejemy na 2 godz. zimnym 
mlekiem  z dodatkiem pieprzu; 
– mrożone filety w postaci kostek nie wymagają 
rozmrażania przed gotowaniem ani smażeniem saute; 
– uniwersalne przyprawy do ryb to: pieprz, czosnek, 
cząber, cebula, koper, cytryna, pieprz cytrynowy;   
– mięso ryb jest delikatne i łatwo się rozpada podczas 
gotowania, dlatego należy je wkładać do wrzącego 
osolonego wywaru z włoszczyzny z dodatkiem wina lub 
cytryny, zmniejszyć płomień i zdjąć z ognia, jak tylko 
będzie miękkie. Całe tusze najlepiej gotować 
w specjalnych podłużnych garnkach z wkładką w formie 
sitka, która umożliwi delikatne wyjęcie ryby; 
– aby zapobiec rozpadaniu się ryb smażonych saute przed 
położeniem na mocno rozgrzany tłuszcz należy je dobrze 
osuszyć, oprószyć solą oraz mąką i natychmiast smażyć 
i to nie dłużej niż po 2-3 min z każdej strony, a filety 
mrożone po 6-7 minut; 
– skórę filetów i ryb przyrządzanych w całości trzeba 
w kilku miejscach naciąć na głębokość około 3 mm, 
wówczas mięso nie skurczy się i nie zniekształci; 
– galaretę do zalewania ryb przyrządza się z wywaru, 
w którym gotowała się ryba z dodatkiem żelatyny  (2 dag 
żelatyny na 1 l wywaru). Żelatynę zalewa się zimną wodą, 
a po napęcznieniu rozpuszcza się w części gorącego 
wywaru. Następnie łączy się go z odcedzonym wywarem; 
– klarowanie wywaru – do wywaru galarety dodaje się 
białka  z jaj (2-3 białka na 1 l wywaru), ubija trzepaczką 
i zagotowuje. Aby galareta dobrze sklarowała się, należy 
odstawić ją na ok. 20-30 min., potem zdjąć pianę 
i przecedzić  przez gęste sito; 
– półmiski z udekorowanymi porcjami ryby zalewa się 
dwukrotnie. Pierwszy raz polewa się rybę  i dekorację 
łyżką wywaru, aby utrwalić potrawę. Gdy galareta 
zastygnie, zalewa się ją powtórnie grubą warstwą. 
 
Smacznego! 

mgr inż. Elżbieta Zawartka
technolog żywności i żywienia człowieka

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

SCRAPBOOKING NA ŚWIĘTA 

Po pierwsze kartki, po drugie nożyczki i po trzecie klej, 
poza tym wszystko co podpowiada nam wyobraźnia. 
Właściwie więcej nie potrzebujemy, żeby przygotować 
oryginalne kartki bożonarodzeniowe metodą 
scrapbookingu. 15 i 19 listopada odbyły się warsztaty 
plastyczne prowadzone przez Jolantę Warzechę, na 
których można było wykonać własną kartkę 
świąteczną.  

Na stole znalazło się niemal wszystko. Kolorowe kartki, 
sznurki, kokardki, dziurkacze ozdobne, brokaty, koraliki, 
kartoniki… Bo właśnie o to chodzi! W scrapbookingu nie 
ma reguł i zasad. Panuje maksymalna dowolność, 
kreatywność i pomysłowość. Niektórzy z uczestników, 
stanąwszy w obliczu całkowitej wolności twórczej, poczuli 
małą blokadę. – Od czego zacząć? – pytali. Po chwili 
jednak z zacięciem przyklejali już choinki, bombki i wycięte 
dziurkaczem renifery. Efekt? Co najmniej zachęcające do 
przyjścia na kolejne zajęcia lub próbowania swoich sił  
w domowym zaciszu. Fotografie relacjonujące zajęcia 
znajdziecie na stronie internetowej www.gok-tworog.pl.  

15 listopada zorganizowano warsztaty dla słuchaczy 
Akademii Seniora. Natomiast 19 listopada odbyły się 
zajęcia w ramach projektu „Międzypokoleniowa zabawa 
sposobem na przeciwdziałanie patologii wśród dzieci  
i młodzieży” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 
w ramach programu „Działaj lokalnie”. 

KARP WIGILIJNY 

Niedługo Święta. Na naszych stołach pojawi się wiele 
tradycyjnych, pieczołowicie sporządzanych potraw. 
Niektóre z nich przygotowywane są tylko na Boże 
Narodzenie i do nich niewątpliwie należą dania z karpia. 
Ryba ta żyje w stawach i wodach wolno płynących. Ale ten 
na naszych stołach pochodzi głównie z hodowli. 
Najbardziej ceniony jest karp królewski. Ma różowawe 
mięso i niewiele łusek. Czy jest zdrowy? Karpie można 
jeść bez obaw, ponieważ produkcja tych ryb w naszych 
warunkach odznacza się niskim poziomem intensywności, 
co nie wpływa niekorzystnie na jakość mięsa. Do 
przyrządzania najlepsze są młode sztuki, ważące od 1 do 
1,5 kg. Zdarzają się okazy 15-kilogramowe, ale ich mięso 
nie jest już tak smaczne i delikatne. Chociaż karp jest rybą 
słodkowodną, a te jak wiadomo nie są tak cenne jak 
morskie to jego mięso jest łatwo strawne i odżywcze ze 
względu na wysoką zawartość białek pełnowartościowych, 
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Jak sam Pan Jacek powiedział: Każdy jest uzależniony. 
Najważniejsze to się do tego przyznać przed samym sobą. 
Występ zakończył zabawnym akcentem: piosenką o gacku 
(nietoperzu, który błądzi po omacku). Nie bądźmy gackami 
i uważajmy na siebie. 

W oparciu o wypowiedzi Amadeusza, Uli, Kasi oraz własne 
spostrzeżenia tekst opracowała Emilia Solga

O CMENTARZU I NIEFORTUNNEJ 
DRODZE 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” ukazał się 
krótki tekst dotyczący starego cmentarza 
w Tworogu. Jeden z mieszkańców gminy, Reinhard 
Schygulla z Nowej Wsi Tworoskiej postanowił 
podzielić się posiadanymi informacjami, które 
uzupełniają artykuł. Opowiedział też o pewnym 
nieszczęśliwym wypadku, który zdarzył się niedaleko 
cmentarza komunalnego w Tworogu. 

W 1937 r. proboszcz, Karol Jaschik wystąpił do władz, 
wówczas niemieckich, o przydzielenie terenu na cmentarz, 
ponieważ przykościelny był już ciasny, a zgodnie z tradycją 
nie usuwano starych grobów. Władze przychyliły się do 
prośby i przydzieliły ziemię, jak informowaliśmy, przy 
dzisiejszej ul. Mickiewicza, gdzie pochowano pierwsze 
ofiary wojny. Reinhard Szygulla podaje dokładną ilość 
grobów. – 12 grobów niemieckich żołnierzy, jeden 
polskiego żołnierza oraz jeden grób cywila. Na tablicach 
grobowych zanotowano imiona i nazwiska ofiar, wiek 
i stopień wojskowy. Po latach jednak, kiedy tereny należały 
już do Polski, włodarze z Tworoga otrzymali rozkazy 
usunięcia tabliczek z grobów niemieckich żołnierzy. Stało 
się to ok. 1946 r. Kilka lat później, ok. 1950 r., grób 
polskiego żołnierza przeniesiono na cmentarz przy 
kościele. Reszta grobów pozostała na miejscu. Dopiero po 
otwarciu obecnego cmentarza komunalnego, podjęto 
decyzje w sprawie niemieckich ofiar wojny. Szczątki 
przeniesiono najpierw na tworoski cmentarz komunalny, 
a po kilku latach na cmentarz w Siemianowicach Śląskich,
gdzie spoczywają w zbiorowej mogile do dzisiaj – mówi. 

Tuż obok obecnego cmentarza komunalnego stoi krzyż, 
o którym można przeczytać w książce Fryderyka Zgodzaja 
„DwaRogi”. Pan Schygulla dokładnie pamięta zdarzenie, 
o którym wspomina autor książki. – 2 października 1962 r. 
dawnym szlakiem handlowym do Kotów jechał ciągnik 
z przyczepą. W pobliżu krzyża droga była wyjątkowo 
piaszczysta. W pewnym momencie ciągnik zakopał się
w miękkim gruncie. Kiedy kierowca próbował wydostać się 
z grzęskiego terenu, puścił zaczep kierownicy i ciągnik 
stracił stateczność. Przewrócił się przygniatając kierowcę 
i zabijając go na miejscu. Pierwszą osobą na miejscu 
wypadku był tworoski kominiarz. Ofiara nieszczęśliwego 
wypadku spoczęła na cmentarzu przy kościele parafialnym
– relacjonuje nasz czytelnik.  

Zachęcamy mieszkańców gminy, do dzielenia się 
posiadanymi wiadomościami, zdjęciami, pocztówkami. 
Wspólnymi siłami mamy większą szansę odtworzyć 
historię naszej małej ojczyzny.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

CZY JESTEŚ GACKIEM? 

20 listopada do naszej szkoły przyjechał w ramach 
projektu „Walka z agresją poprzez rozwijanie pasji” 
Pan Jacek Musiatowicz – muzyk i poeta, twórca 
muzyki do filmu „Historia Istotnej Victorii” – filmu  
o AIDS, który został nagrodzony Złotymi 
Niedźwiedziami na Festiwalu w Berlinie; 
zaangażowany w pracę profilaktyczną, gra po  
8 i więcej koncertów tygodniowo. Program 
profilaktyczny autorstwa Jacka Musiatowicza pt. 
„Życie na niby”, jest skierowany przede wszystkim do 
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, podczas 
którego przestrzega młodzież przed zgubnymi 
wpływami używek.  

Z początku wydawało się, że będą to następne „drętwe” 
przestrogi na temat uzależnień.  – Kiedy dowiedziałam się, 
że będzie to kolejna pogadanka pomyślałam, że wolę już 
iść na lekcję – mówi jedna z uczennic. Jednak okazało się, 
że pan Jacek podszedł do tematu z zupełnie innej strony. – 
Stwierdziłam – mówi Ula – że artysta swoim stylem 
wypowiedzi może trafić do gimnazjalistów. I tak też się 
stało.  

Jedna z uczennic otwarcie przyznaje: Mogłam się 
rozluźnić, pośmiać, a jednocześnie zrozumiałam, że trzeba 
być ostrożnym, a  uczeń klasy II mówi: Byłem zbyt przejęty 
tą sprawą, by żarty mnie śmieszyły, ale dodaje: Atmosfera, 
którą stworzył muzyk, była dość zabawna. Pan 
Musiatowicz został pozytywnie oceniony przez większość 
uczniów. Co prawda, jak usłyszałam: Nie każdy moment 
jego życia jest godny pochwały, ale za to z pewnością 
godny opowiedzenia. Opinie można przyrównać, mniej lub 
bardziej, do opinii uczennic klasy pierwszej, które 
powiedziały: Występ był niesamowity!, Podziwiam tego 
człowieka, co prawda każdy dostrzegł w występie zupełnie 
inne aspekty i ważne dla niego wątki, ale możliwe, iż taki 
był zamiar Pana Jacka. Są to tylko nieliczne z wielu 
pochlebnych opinii. Niektórzy jednak twierdzą, że nie 
będzie im dane zrozumienie punktu widzenia Pana 
Musiatowicza, gdyż nigdy nie będą uzależnieni.  
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
IDĄC ZA CIOSEM 

– Trzeba utrzymać tempo inwestycji drogowych – 
mówi stanowczo wójt, Eugeniusz Gwóźdź wskazując 
na zakończone niedawno inwestycje drogowe i szanse 
na kolejne.  

Jesienią wyremontowano dwie drogi ze środków własnych 
gminy. Koszt remontu ul. Pułaskiego w Tworogu wyniósł 
ok. 66 tys. zł, a ul. Strzeleckiej w Hanusku niespełna   
138 tys. zł.  

Ponadto przy udziale środków finansowych z Unii 
Europejskiej wykonano remont odcinka chodnika przy 
ul. B. Chrobrego w Hanusku. Koszt całej inwestycji to 
niemal 50 tys. zł, z czego dofinansowanie z PROW-u to 
ponad 32 tys. zł. 

Gmina nie traci nadziei na dofinansowanie remontów dróg
gminnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”). Na 2014 r. 
w porównaniu do 2013 r., środków na ten cel będzie 
znacznie mniej. Mimo to, wniosek na „schetynówki” został 
złożony i przeszedł pozytywnie przez weryfikację formalną 
i merytoryczną. Obecnie jesteśmy na liście rezerwowej.  

Wciąż na liście priorytetów znajduje się droga krajowa DK 
11. Choć nie jest to inwestycja gminna, wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź oraz burmistrz Lublińca Edward Maniura będą do 
skutku o sprawie przypominać na najwyższym szczeblu. 
W połowie grudnia odwiedzą w tej sprawie Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zabierając 
ze sobą podpisane przez mieszkańców petycje. – Cieszę 
się, że nie pojedziemy z pustymi rękami. Dziękuję 
mieszkańcom za poparcie – mówi wójt Tworoga. Liczymy 
więc, że sprawa w końcu znajdzie szczęśliwe zakończenie 
w postaci bezpiecznej drogi. 

NA SŁODKO I SŁONO 

12 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Wojsce zapachniało pysznościami. Na stole znalazły 
się czekolada, dżemy, biały ser, bita śmietana,
smażone pieczarki, kiełbasy i szynki. Tuż obok zielona 
cebulka, ziele angielskie, koperek, kefir, powidła 
śliwkowe i kawa zbożowa. Tak w skrócie wyglądała 
„spiżarnia” – kącik wypełniony wszystkim co było 
potrzebne uczniom do wygrania szkolnego konkursu 
„Polska kuchnia najlepsza na świecie”. 
Pomysłodawczyni, nauczycielka Grażyna Nierychło 
inspirowała się programem telewizyjnym 
„Masterchef”. Gościem specjalnym wydarzenia była 
uczestniczka „Masterchefa” Maria Ożga z Tarnowskich 
Gór. 

W jury oprócz tarnogórzanki zasiedli: dyrektor szkoły 
Marcin Paździor, z-ca wójta Klaudiusz Wieder i pełniąca 
obowiązki dyrektora ZOPO Sandra Seniuk. Już po 
pierwszej konkurencji było wiadomo, że konkurs to strzał 
w dziesiątkę i wspaniała zabawa. Trzy drużyny – z klasy 
VI, V i VI stanęły przed smakowym wyzwaniem. 
Z zasłoniętymi oczami odgadywali, co kosztują. Zadanie 
w teorii banalne, w praktyce nieco trudniejsze, a smaki 
nieoczywiste. Po rozgrzewce przyszedł czas na prawdziwy 
test smaku. Uczniowie otrzymali do degustacji 
trzynastoskładnikowy gulasz (autorstwa 
pomysłodawczyni). Trudność polegała na nazwaniu tych 
składników. Jednak dopiero trzecia konkurencja sprawdziła 
w stu procentach kulinarne umiejętności drużyn. Na 
potrzeby zadania otwarto wcześniej przygotowaną 
„spiżarnię”. Tam znajdowały się składniki potrzebne do 
przyrządzenia smacznego farszu do naleśników w dwóch 
wersjach: na słono i słodko. 

Foto. Powyżej – ul. Strzelecka przed i po remoncie. Dziś po dziurach  
i nierównościach nie ma śladu. Poniżej ul. Pułaskiego przed i po 

remoncie. Na obydwie drogi położona asfalt. 
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Po paru minutach na jurorskim stole pojawiły się naleśniki 
z kiełbasianą „buzią”, smażonymi pieczarkami, czekoladą, 
serem i tryskawkami. Jury zwracało uwagę nie tylko na 
smak, ale też sposób podania, bo jak wiadomo jemy 
również oczami. Zachwycone owocówką-rodzynówką, czyli 
słodkim naleśnikiem oraz kompozycją wersji na słono, 
przyznało najwyższą ilość punktów drużynie z kl. VI. Maria 
Ożga uhonorowała zwycięzców czapką kucharską, która, 
jak zauważyła jurorka, do czegoś zobowiązuje… Na koniec 
spotkania dzieci otrzymały od pani Marii kartki  
z autografem.  

Konkurs przygotowano z okazji Dnia Niepodległości. 
Temat, czyli „Kuchnia polska”, miał zwrócić uwagę uczniów 
na nasze narodowe, kulinarne bogactwo i stać się okazją 
do pogadanki na temat historii polskiej kuchni.  

PREZENT DLA ELIZY 

Pod koniec października biblioteka w Boruszowicach 
włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną na rzecz 
13-letniej Elizy Banickiej z Gniezna cierpiącej na  bardzo 
rzadką chorobę genetyczną Niemanna-Picka. 
Bibliotekarka, Ewa Jaruszowic postanowiła pomóc 
dziewczynce. Wraz z małymi czytelnikami, przystąpiła do 
czasochłonnego, ale jak twierdzi bardzo wciągającego 
zajęcia – szycia „szmacianych” lalek. Dochód z ich 
sprzedaży zostanie przekazany na leczenie dziewczynki.  

można się z nią nudzić; Jolka – miłośniczka stylu hippie 
i muzyki szalonych lat 60., Liza – zimowa dziewczynka, 
amatorka sportów zimowych i szalonej zabawy w śnieżki; 
Pelek – wielki urwis i ladaco, ale o dobrym sercu, 
doskonale potrafi szyć oraz Leoś – kabareciarz 
i cyrkowiec. Znawca wielu sztuczek cyrkowych, rozbawi do 
łez każdego. W akcję włączyło się 10 dzieci w wieku od 6 
do 14 lat, które łącznie uszyły 30 lalek. Ten niecodzienny 
prezent świąteczny został wysłany pod koniec listopada. 
Lalki będzie można kupić na portalu allegro.pl. 

KONKURSOWY ZAWRÓT GŁOWY 
W GIMNAZJUM W BRYNKU 

Listopad jest miesiącem wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych. Przez 2 tygodnie gimnazjaliści 
uczestniczyli w eliminacjach szkolnych konkursów z języka 
polskiego matematyki, historii, geografii, fizyki, wiedzy  
o społeczeństwie, biologii, geografii, języka niemieckiego 
i angielskiego. Tegoroczne konkursy uczniowie 
i nauczyciele  ocenili jako bardzo trudne – poza wiedzą 
i umiejętnościami wymaganymi w gimnazjum pojawiły się 
lektury i zagadnienia ze szkoły średniej. Mimo to nasza 
koleżanka z klasy III c, Dagmara Gluch, zdobyła ponad 85 
% wymaganych punktów i przeszła do etapu rejonowego 
z dwóch przedmiotów: matematyki oraz historii. Po 
konkursie z matematyki Dagmara powiedziała: Włożyłam 
w przygotowanie się dużo pracy, ale było warto. Cieszę 
się. Najtrudniejsze było zadanie logiczne z wagą, 
a najłatwiejsza była krzyżówka z pojęciami 
matematycznymi. 
 

Urszula Gołkowska z kl. I B

NAGRODA DLA GOSPODYŃ 

Gospodynie z Nowej Wsi Tworoskiej po raz kolejny zostały 
docenione poza granicami naszej gminy. 12 listopada 
w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim Powiat 
Tarnogórski świętował 15-lecie restytucji. Jednym 
z punktów programu było wręczenie Złotych Odznak 
Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Miło 
nam poinformować, że wśród wyróżnionych znalazło się
Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Tworoskiej. 
Gratulujemy!  

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Każda z lalek otrzymała imię i krótki opis swojej historii. 
W paczce znalazła się Śpiąca Królewna – typowy śpioch, 
mogłaby przespać cały dzień, ale gdy już się obudzi, to nie 



13 

 

EDUKACJA REGIONALNA  
W PAŁACU W NAKLE 

20 listopada uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Tworogu gościli w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle. Na 
spotkaniu zorganizowanym przez Centrum wraz z Domem 
Współpracy Polsko-Niemieckiej prezentowaliśmy dorobek 
szkoły w zakresie edukacji regionalnej oraz realizowane 
aktualnie projekty, metody pracy, cele i założenia w tym 
obszarze. Zebrani słuchacze zostali zapoznani  
z propozycją zajęć dodatkowych realizowanych w Szkole 
Podstawowej w Tworogu już od kilkunastu lat, które  
w sposób aktywny i ciekawy przybliżają uczniom tematykę 
związaną z dziedzictwem kultury Śląska. 

Uczniowie: Karolina Mazur, Antosia Osadnik, Maja Ferdin, 
Antoś Jaruszowic, Piotr Szewczyk i Marcel Profus, 
pracujący pod kierunkiem Brygidy Samol i Józefa Ziaja, 
wykorzystując nowoczesne media, zaprezentowali swoją 
szkołę, a następnie przedstawili prezentację będącą 
przykładem działań łączących zabawę z poważną 
tematyką ratowania zabytków techniki i architektury  
z lokalnego środowiska (fabryki papieru i osiedla 
robotniczego w Boruszowicach). Nauczyciel zajmujący się 
w szkole edukacją regionalną – Józef Ziaja – zapoznał 
zebranych z tematyką i programem przedmiotu 
„dziedzictwo kultury w regionie” realizowanym w szkole 
oraz osiągnięciami i planami na przyszłość. 

Hanna Pawełczyk 

UCZĄC SIĘ OD MISTRZÓW 

Od września tego roku w Szkole Podstawowej w Tworogu 
rozpoczęliśmy realizację bezpłatnych zajęć wokalno-
tanecznych. Ich koordynatorem jest nauczycielka edukacji 
wczesnoszkolnej – Iwona Mazur. Obecnie stworzony 
zespół liczy 26 członków z klas młodszych i starszych 
naszej szkoły. 25 listopada 2013 r., w ramach 
prowadzonych zajęć, uczniowie uczestniczyli  
w warsztatach muzyczno-tanecznych w siedzibie Zespołu 
Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny  
w Koszęcinie. W trakcie warsztatów prowadzonych przez 
Pana Piotra Hankusa uczniowie zapoznali się z tańcami 
ludowymi z terenów Śląska, a następnie, w czasie zajęć 
emisji głosu prowadzonych przez solistkę Zespołu „Śląsk” 
– Karolinę Banach, uczyli się wybranych pieśni. W czasie 
wizyty w Koszęcinie dzieci zwiedziły tamtejszą Izbę 
Tradycji, w której zgromadzone zostały nagrody zespołu, 
pamiątki z licznych podroży, barwne kostiumy sceniczne, 
fotografie, plakaty i instrumenty muzyczne. 

Hanna Pawełczyk 

DZIECI ŚWIATA 

Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia w holu 
Szkoły Podstawowej w Tworogu wystawy fotograficznej 
"Dzieci na różnych kontynentach". Zdjęcia wykonane 
zostały przez podróżników i miłośników przygód – 
mieszkańców Tworoga, rodziców naszej byłej uczennicy,  
a obecnie uczennicy Gimnazjum w Brynku –  Państwa 
Marzenę i Romana Burdziałowskich.  

Przepiękne fotografie dzieci z Indii, Kenii, Wietnamu, 
Laosu, Dominikany, Sri Lanki, Nepalu, Japonii 
i Madagaskaru to pierwsza część trzyczęściowej wystawy, 
na którą w późniejszym czasie składać się będą 
„Osobliwości przyrody” oraz „Zabytki i ciekawostki 
architektoniczne”.  

Na szczególną uwagę w czasie oglądania wystawy 
zasługuje specjalny eksponat przekazany przez Państwa 
Burdziałowskich – Róża Pustyni, zwana także Różą 
Piaskową – należąca do wyjątkowo atrakcyjnych 
i poszukiwanych kamieni kolekcjonerskich (na zdj. 
powyżej).  

NIEKONWENCJONALNA LEKCJA 
HISTORII 

27 listopada 23-osobowa grupa młodzieży 
z Gimnazjum w Brynku obejrzała w katowickim 
Spodku niezwykłe widowisko muzyczne – rock-operę 
na podstawie dzieła Henryka Sienkiewicza 
pt. „Krzyżacy”.  

Młodzież mogła nie tylko sprawdzić swoją wiedzę na temat 
szkolnej lektury („Krzyżacy” to lektura omawiana w klasie  
drugiej gimnazjum), czy wziąć udział w niekonwencjonalnej 
lekcji historii, ale obejrzeć barwne widowisko multimedialne 
w wykonaniu gwiazd polskiej estrady.  

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Gimnazjaliści z Brynka przed sceną w katowickim SPODKU (za 
nimi Maciej Balcar – w symbolicznej scenie oczekiwania  

przed zamkiem w Szczytnie). 
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W rolę Zbyszka z Bogdańca wcielił się Maciej Silski. Maciej 
Balcar z  zespołu „Dżem” jest Jurandem ze Spychowa. 
Mieczysław Szcześniak gra czarny charakter – Ulricha von 
Jungingena, a sienkiewiczowską Danusię odgrywa znana 
ze współpracy z Piotrem Rubikiem Olga Szomańska. 
Zarówno widowisko, odegrane przy pełnych trybunach, jak 
i pobyt w Spodku (większość uczniów była w katowickim 
Spodku po raz pierwszy) na długo pozostaną w pamięci 
młodzieży. 

Eleonora Krywalska 

ANDRZEJKOWE CZARY MARY  

Za nami wieczór czarów i magii. Dawniej wiara w czary 
nie była niczym dziwnym. Dziś jedni wierzą, inni uznają 
je za dobrą zabawę. Jednak, jak głosi tradycja, to 
właśnie w ten listopadowy wieczór czary mają 
największą moc. 

Tradycyjnie, jak co roku 29 listopada w Filii Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Tworogu mieszczącej się  
w Boruszowicach odbył się wieczór andrzejkowych wróżb  
i przepowiedni. Bibliotekę odwiedzili młodzi czytelnicy. 
Dzieci pokonując slalom z zawiązanymi oczyma, losowały 
swoją przepowiednię na rok 2014 z magicznego 
kapelusza, były także kubeczkowe przepowiednie oraz 
tradycyjny wyścig butów, wróżący rychłe zamążpójście lub 
ożenek.  

MAGICZNY WIECZÓR  
Z SENIORAMI 

Piątkowy wieczór (29 listopada) należał w stu 
procentach do seniorów. Z inicjatywy samorządu 
Akademii Seniora na sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury zorganizowano andrzejki dla 
słuchaczy. Przyszło ok. 60 osób.  

Zaczęło się od występu gości – przedstawicieli 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Tarnowskich Gór, którzy 
zaprezentowali spektakl „Wyszkubki” własnego autorstwa. 
Treść przedstawienia świetnie wpasowała się w klimat 
wieczoru. Cała akcja skupiła się na spotkaniu „bab” po 
„wyszkubkach” (darciu pierza), które przy kawie dyskutują 
o tym, co jest nam bliskie – codzienności w śląskim domu. 
Po spektaklu, Barbara Izworska opowiadała o zwyczajach
okresu jesiennego, po czym przystąpiono do meritum 
spotkania, czyli andrzejkowych wróżb z wróżką Brygidą. 
Nie zabrakło wspólnych śpiewów i tańców. 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Nie obyło się bez lania wosku oraz odczytywania cieni 
woskowych figur, co wzbudziło ogromne emocje wśród 
naszych gości. W tym szczególnym dniu nikt nie wyszedł  
z biblioteki bez dobrej wróżby na nowy rok. 

BIBLIOTECZNE WRÓŻBY 

29 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tworogu odbyło się 
spotkanie andrzejkowe dla najmłodszych. Bibliotekarki 
przygotowały mnóstwo wróżb, które dostarczyły dzieciom 
mnóstwo zabawy. Szczególnie dziewczynki  
z niecierpliwością wyczekiwały wyników wróżb miłosnych, 
z których miały się dowiedzieć jakie imiona noszą ich 
przyszli mężowie. W popołudniu z wróżbami wzięło udział 
20 dzieci z terenu gminy.  

W zabawie wzięli udział: przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Łukoszek, skarbnik Renata Krain, wójt Eugeniusz 
Gwóźdź i radny powiatowy Adam Chmiel. – To był bardzo 
miły wieczór, który upłynął pod hasłem wzajemnego 
szacunku. Nie każdy pochodzi przecież ze Śląska, nie 
każdy mówi gwarą, a jednak spotkanie z naszymi 
tradycjami dla każdego z uczestników było wartościowym 
przeżyciem – podsumowuje wójt.  
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OPŁATY DO ZWROTU? 

Ustawa „śmieciowa” funkcjonuje już od wielu 
miesięcy. Wciąż jednak wypływają na światło dzienne 
nowe absurdy świadczące o jej niedopracowaniu.  
O jednym z nich chcemy dzisiaj napisać.  

Nad gminami, również naszą, zawisła groźba konieczności 
zwrotu części pieniędzy za odbiór odpadów. Dotyczy to 
opłat dokonanych przelewem przez osoby trzecie  
w imieniu właściciela nieruchomości np. starszego rodzica, 
babci, dziadka itp. Okazuje się, że członek rodziny nie 
może dokonywać wpłat z własnego konta w imieniu 
właściciela nieruchomości. Dlaczego? Całe zamieszanie 
wynika z faktu, że opłaty śmieciowe podlegają pod 
przepisy ordynacji podatkowej. Zobowiązanie podatkowe 
zaś jest zobowiązaniem osobistym. Podatnik chcąc 
zapłacić przelewem, musi zrobić to z własnego konta,  
o tym mówi nam art. 59 § 1 pkt 1 w nawiązaniu do art. 60 § 
1 pkt 2 wspomnianej ustawy.  O ironio, wpłaty gotówkowe 
przez osobę trzecią nie wzbudzają już wątpliwości. Uznaje 
się wtedy, że gotówka to środki powierzone osobie trzeciej 
przez właściciela nieruchomości. 

Jak się dowiedzieliśmy, takie rygory prawne są pomocne  
w działalności antykorupcyjnej i zapobieganiu przestępstw 
podatkowych. Wydaje się jednak, że w przypadku opłat 
śmieciowych jest to przesadzona ostrożność, która  
w praktyce wywołuje w gminach spore zamieszanie.  
Zwracanie opłat i ponowne ich pobieranie we właściwy 
sposób wiąże się ze wszczęciem odpowiednich 
postępowań administracyjnych, wyjaśnianiem sprawy  
z mieszkańcami,  a to kosztuje i wymaga sporo czasu.  
Czy przepisy zostaną zmienione? Być może, na razie 
jednak  uczulamy mieszkańców by zwracali uwagę w jaki 
sposób i kto dokonuje wpłat.  

O BRZEŹNICY RAZ JESZCZE 

Miesiąc temu pisaliśmy o planowanym remoncie 
zbiornika wodnego w Ośrodku Wypoczynkowym 
„Brzeźnica”. Oferty w Śląskim Zarządzie Melioracji  
i Urządzeń Wodnych w Katowicach można było 
składać do 23 października. Wpłynęło 7 ofert. 

Po weryfikacji wygrała najtańsza oferta, w której wartość 
robót (opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie 
na jej podstawie robót budowlanych oraz pełnienie 
nadzoru autorskiego nad zadaniem) oceniono na 890 tys. 
zł. Wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy. 
Dlaczego? Inwestycja w rzeczywistości jest bardziej 
kosztowna. Wyczyszczenie zbiornika i remont tamy może 
pochłonąć 3 mln zł! Przy tak rażącej różnicy ceny, 
wykonawca wycofał się. Przetarg zaś będzie ogłoszony 
ponownie. Zaistniała sytuacja jest przykładem 
świadczącym o potrzebie weryfikacji przez parlament 
ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

Tymczasem 25 listopada Śląski Zarząd Melioracji 
poinformował Koło Wędkarskie, że można już przystąpić 
do odławiania ryb. Kolejnym krokiem będzie spuszczenie 
wody ze zbiornika. Cała inwestycja ma się zakończyć 
jesienią przyszłego roku. 

 

DZIAŁKI ROLNE NA SPRZEDAŻ 

Wójt Gminy Tworóg 
ogłasza pierwsze ograniczone przetargi ustne na zbycie 
działek: 
– dz. nr 826/102 i 827/102 k.m. 1 Wojska III położone  
w miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej 
– dz. nr 824/102  k.m. 1 Wojska III położone w 
miejscowości Wojska w pobliżu ul. Poznańskiej 
– dz. nr 179/19 k.m. 4 położona w miejscowości Wojska  
w pobliżu ulicy Kolonia Ameryka 
– dz. nr 402/105 k.m.2 Boruszowice położona w 
Boruszowicach przy ul Obrońców Pokoju 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 9 stycznia 2014 
roku od godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg.
W przetargu mogą brać udział osoby figurujące 
w ewidencji podatkowej podatku rolnego Gminy Tworóg. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach 
ogłoszeniowych w tut. urzędzie gminy oraz na stronach 
internetowych urzędu (www.tworog.pl) 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu 
Gminy Tworóg, osobiście w pok. 102 w godzinach pracy 
urzędu oraz telefonicznie pod numerem 32 285 74 93 
wew. 42. 

 

WÓJT GMINY TWORÓG 
INFORMUJE 

Wójt Gminy Tworóg działając na podstawie art. 35 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 102/2010 poz.651 
ze zmianami) informuje: 
W siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 
16, na okres 21 dni, od dnia 26.11.2013r. został 
wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do sprzedaży. Działki położone są w 
miejscowościach Brynek. Wszelkich informacji udzielają 
pracownicy Urzędu Gminy Tworóg pod numerem telefonu 
32 285-74-93 wew. 42. Pełna treść wykazu została 
umieszczona na stronach internetowych Urzędu Gminy: 
www.tworog.pl. 

DZIAŁKA INWESTYCYJNA NA 
SPRZEDAŻ 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza pierwszy nieograniczony 
przetarg ustny na zbycie działek : 
– dz. nr 1205/15 k.m.5 obręb Tworóg położona 
w Tworogu przy ul. Tarnogórskiej. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 stycznia 2014 
roku od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tworóg. 
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach 
ogłoszeniowych w tut. urzędzie gminy oraz na stronach 
internetowych urzędu (www.tworog.pl). Dodatkowych 
informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Tworóg, 
osobiście w pok. 102 w godzinach pracy urzędu oraz 
telefonicznie pod numerem 32 285 74 93 wew. 42. 
 

 TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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