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TWORÓG 
Sklep „Karolina” 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 
ul. A. Krajowej 13 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

NOWA WIEŚ TW. 
Sklep Spożywczy 
ul. Wiejska 61 

KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Od 1 stycznia 2014 r. w Tworogu stacjonuje karetka pogotowia ratunkowego. Ekipa złożona z dwóch ratowników  
i lekarza dyżurnego ma już za sobą pierwsze interwencje. Na zdjęciu od lewej: ratownik Michał Kulik oraz autorzy 
sukcesu czyli: wicestarosta Andrzej Elwart, wicewojewoda Andrzej Pilot, wójt Eugeniusz Gwóźdź, starosta Lucyna 
Ekkert i przewodniczący komisji społecznej SP ZOZ Adam Chmiel.  

Więcej na ten temat przeczytacie na str. 14 

KARETKA NA ZDROWIE! 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

oddajemy w wasze ręce pierwszy w 2014 r. numer 
naszego miesięcznika. W styczniowym wydaniu 
znajdziecie informacje z ostatniej w minionym roku sesji 
Rady Gminy, na której zatwierdzono m.in. nowy budżet.  

„Prawnik” z kolei przybliży sprawy związane 
z abonamentem radiowo-telewizyjnym. Temat jest 
szczególnie popularny wśród emerytów i rencistów, którzy 
nie płacili wspomnianego abonamentu. 

W dziale „Hobbysta” dowiecie się czym w wolnej chwili 
zajmuje się radny z Tworoga, a także co można zrobić 
z piernika. Nie zabraknie relacji z licznie wystawianych 
w naszej gminie jasełek oraz spotkań świątecznych. 

Najważniejszym jednak tematem wydaje się karetka 
pogotowia ratunkowego, która od początku tego roku 
stacjonuje w Tworogu. Przeczytacie o niej w dziale 
„Na bieżąco”. 

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 
Teresa Adamczyk, Łukasz Frączek, Karolina Gatys, Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk 

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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KURIER TABLICA 
OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY TWORÓG  
Z DNIA 10 GRUDNIA 2013 r. 

W związku z obniżeniem stawek za wywóz odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu 
Gminy Tworóg oraz koniecznością złożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

Wójt Gminy Tworóg zawiadamia: 

Deklaracje należy składać w Referacie Inwestycji, Obrotu 
Mieniem, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw 
Komunalnych Urzędu Gminy Tworóg pokój 111  
w godzinach pracy Urzędu Gminy w terminie 02.01.2014 r. 
– 20.01.2014 r.  

Wzory deklaracji do wypełnienia dostępne są w siedzibie 
Urzędu Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16, w Referacie 
Inwestycji, Obrotu Mieniem, Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Spraw Komunalnych oraz u sołtysów  
i na stronie internetowej www.tworog.pl            
w zakładce „Druki i deklaracje". 

Zmianie ulega także termin i częstotliwość uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami tj. opłata winna być 
uiszczana przez właściciela nieruchomości bez wezwania 
raz na dwa miesiące w terminach do 15 lutego,  
15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia,  
15 października oraz 15 grudnia.  

Wójt Gminy 
Eugeniusz Gwóźdź 

DZIAŁKI 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 30 stycznia 
2014 roku od godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy 
Tworóg. 

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  położona w Boruszowicach przy  
ul Obrońców Pokoju. 

 

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 30 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. 

PROGRAM OPERACYJNY 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 

Działanie 8.3  
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion 
Projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkańców Gminy Tworóg” 

Numer Projektu: POIG.08.03.00-24-357/13 
Beneficjent: Gmina Tworóg 

Wartość dofinansowania: 972.750,00 PLN  
Okres realizacji: 23.10.2013 – 30.09.2015 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia 
cyfrowego mieszkańców Gminy Tworóg. Cel ten 
realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do 
Internetu wytypowanej grupie 61 gospodarstw domowych 
przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj.1 rok 
i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych 
mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia 
cyfrowego na terenie Gminy zostanie również zapewniony 
dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt dla 5 jednostek 
publicznych podległych beneficjentowi. 

Grupą docelową projektu są:  

1. GOSPODARSTWA DOMOWE z terenu Gminy Tworóg 
spełniające kryterium dochodowe upoważniające do 
otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci 
i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej 
i społecznej, rodziny zastępcze oraz osoby 
niepełnosprawne oraz samotni rodzice. 

2. INSTYTUCJE – jednostki organizacyjne Gminy Tworóg,  
w tym: 

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 
– Szkoła Podstawowa w Tworogu 
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Boruszowicach 
– Gimnazjum w Brynku. 
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KURIER SESJA 
BUDŻET 2014 

Wiemy już jak będzie wyglądać budżet na 2014 r. 
Uchwałę w tej sprawie podjęto na ostatniej  
w minionym roku sesji Rady Gminy, która odbyła się 
30 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa została podjęta 
jednogłośnie, projekt budżetu otrzymał także 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach. 

Dochody budżetu gminy na rok 2014 ustalono na kwotę 
24.169.595,19 zł, w tym dochody bieżące to 23.095.299,19 
a dochody majątkowe to 1.074.296,00.  

Wydatki na rok 2014 określono na kwotę 24.327.936,19 zł 
w tym wydatki bieżące w kwocie 22.395.084,19 zł oraz 
wydatki majątkowe – 1.932.852,00 zł. 
Różnice między wydatkami a dochodami, czyli deficyt 
budżetu w wysokości 158.341,00 zł., zostaną pokryte  
z zaciągniętych kredytów krajowych. Wydatki w budżecie 
dzieli się na wydatki bieżące czyli koszty utrzymania 
bieżącej działalności gminy i na wydatki majątkowe – 
inwestycje. 

W wydatkach bieżących najwięcej środków przeznacza 
się na następujące zadania: 

– dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (MZKP) – 
1.190.833, zł. W budżecie na ten cel zabezpieczono 
1.090.833 zł, brakująca kwota 100.000 zł zostanie 
uzupełniona w trakcie roku po przeprowadzonych 
przetargach; 
– utrzymanie placówek oświatowych w tym przedszkoli  
i szkół – 10.253.328,00 zł; 
– koszty utrzymania administracji – 2.926.779,13 zł; 
– pomoc społeczna w tym zasiłki rodzinne, alimentacyjne, 
zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze – 
2.760.334,00 zł; 
– ochrona środowiska – 1.065.200 zł; 
– utrzymanie budynków i lokali komunalnych  – 549.000,00 
zł. (w tym roku nie przewidziano większych remontów);  
– działalność kulturalna – 981.329,56 zł, w kwocie zawarta 
jest dotacja dla GOK i Biblioteki Publicznej w wysokości 
930.574,00 zł (w dotacji zabezpieczono środki w kwocie 
300.000,00 zł na remont obiektu, które stanowią wkład 
własny, inwestycja będzie bowiem dofinansowana 
środkami zewnętrznymi z Unii Europejskiej);  
– utrzymanie dróg gminnych – 258.600,00 zł; 
– sport – 178.400,00 zł 

Na co zostaną przeznaczone wydatki majątkowe  
w roku 2014? 

Główne zadania: 
– rewitalizacja budynku i obejścia wokół Urzędu Gminy 
(etap II) – 594.286,00zł; 
– budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa 
informacyjnego (Internet szerokopasmowy) – 81.827,00 zł; 
– dotacje na zadania związane z budową przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 45.000,00 zł;  
 

– wykonanie odwodnienia gruntu przy budynku Szkoły 
Podstawowej w Wojsce – 57.000.00 zł; 
– budowa przewodów kominowych w przedszkolu 
w Wojsce – 30.000,00 zł; 
– odbudowa dróg dojazdowych do pól (drogi rolne) 
w Połomi – 215.609.00 zł (przy dofinansowaniu z FOGR 
w 50 %); 
– odbudowa dróg gminnych ul. Ciałkowskiego i Mieszka I 
w Hanusku – 506.658,00 zł (o dofinansowanie zadania 
w 50 % gmina wnioskuje do Narodowego Programu 
Odbudowy Dróg Lokalnych, jeżeli środki zewnętrzne nie 
zostaną przyznane, Rada Gminy podejmie decyzję czy 
zadanie realizować w całości ze środków własnych 
w danym roku budżetowym, czy podzielić je na etapy 
realizowane w kolejnych latach). 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z 40 sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 30 grudnia 2013: 

– podjęto uchwałę nr XL/370/2013 w sprawie dopłaty do 
taryfy ZUK Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków. W nowym roku gmina będzie 
dopłacała do każdego metra sześciennego 3,26zł brutto. 
Dopłata ta dotyczy tylko domostw podłączonych do 
zbiorczej kanalizacji. 

– uchwałą nr XL/371/2013 ustalono nowe taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na rok 2014. Za każdy metr sześcienny wody 
mieszkaniec zapłaci 3,91zł brutto. Cena za zbiorowe 
odprowadzanie ścieków wynosi 13,20zł brutto. 
Z uwzględnieniem dopłaty ze strony gminy (3,26zł/m3 

ścieku) mieszkaniec podłączony do kanalizacji za każdy 
m3 ścieku zapłaci 9,94zł brutto. 

– podjęto uchwałę nr XL/377/2013 w sprawie zmiany 
zatwierdzonego programu współpracy Gminy Tworóg 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2014. Zmiana polega na zwiększeniu 
środków na wspieranie i upowszechnianie kultury 
fizycznej. Pierwotna uchwała zakładała, że na ten cel 
zostanie przeznaczonych 80 tys. zł, po uwzględnieniu 
wniosków radnych do budżetu gminy na rok 2014 kwotę tą 
zwiększono do 100 tys. zł. O te środki w drodze konkursu 
będą mogły ubiegać się kluby sportowe prowadzące 
działalność na terenie gminy. 
 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 

http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
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KURIER PRAWNIK 
Droga redakcjo, 

Jestem rencistą, jakiś czas temu otrzymałem z Urzędu 

Skarbowego pismo informujące o egzekucji emerytury 

na rzecz zaległego abonamentu radiowo-

telewizyjnego. Wniosek o egzekucji skierowała Poczta 

Polska S.A. Czy Poczta Polska jako spółka akcyjna 

może wnioskować o egzekucję? Czy egzekucja ma 

podstawy prawne? Dodać należy, że termin 

przedawnienia w moim przypadku wynosi 6 lat. Proszę 

o fachową opinie na ten temat.  

Z poważaniem, mieszkaniec Kotów 

Sprawy związane z abonamentem radiowo-telewizyjnym 
reguluje ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach 
abonamentowych. Zgodnie z jej przepisami kontrolę 
wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników 
radiofonicznych i telewizyjnych oraz obowiązku uiszczania 
opłaty abonamentowej prowadzi operator wyznaczony  
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe. W praktyce podmiotem odpowiedzialnym za te 
czynności jest Poczta Polska S. A.  

Dalej ustawa stanowi, iż do opłat abonamentowych stosuje 
się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji, a do egzekwowanych należności mogą 
być doliczane odsetki tak jak od zaległości podatkowych. 
Ponadto przepis ustawy wyraźnie stwierdza, że 
uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji 
administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są 
kierownicy jednostek operatora wyznaczonego, w praktyce 
chodzi o kierownika danej placówki Poczty Polskiej S.A.  

Egzekucja należności z tytułu abonamentu jest 
dopuszczalna i możliwa z punktu widzenia obowiązującego 
prawa, co potwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku  
z 16 marca 2010 r. (sygn. akt K 24/08), w którym 
potwierdził zgodność przepisów w/w ustawy z Konstytucją. 
Oznacza to, że naczelnicy urzędów skarbowych 
egzekwują obowiązki wynikające z ustawy o opłatach 
abonamentowych tak samo jak w przypadku innych 
należności podlegających egzekucji administracyjnej,  
tj. np. podatków lub mandatów karnych. Naczelnik urzędu 
skarbowego wszczyna egzekucję na wniosek kierownika 
właściwej jednostki Poczty Polskiej, która w tym przypadku 
pełni rolę wierzyciela.  

Trybunał Konstytucyjny potwierdził wcześniej już 
prezentowane przez prawników poglądy, iż egzekucja 
może się toczyć bez wcześniej wydanej decyzji 
administracyjnej stwierdzającej obowiązek zapłaty, a to 
dlatego, że ten obowiązek wynika wyraźnie z przepisów 
ustawy. 

 

Poczta Polska może zatem stwierdzając brak opłat 
abonamentu RTV wystawić tytuł wykonawczy stanowiący 
podstawę prowadzenia postępowania egzekucyjnego. 
Należy jednak pamiętać, iż wszelkie działania wierzyciela 
oraz organu prowadzącego egzekucję muszę być zgodne 
z obowiązującym prawem chodzi tu zarówno o kwestie 
merytoryczne związane z istnieniem i wysokością 
zadłużenia z tytułu abonamentu RTV (np. niektóre osoby 
są z ustawy zwolnione z obowiązku opłacania 
abonamentu), jak również kwestie formalne (np. 
doręczenie dłużnikowi wezwania do zapłaty zaległości co 
najmniej 7 dni przed wszczęciem egzekucji). Dłużnikowi 
przysługują środki prawne mające na celu weryfikację 
prawidłowości prowadzenia egzekucji. Odesłać tu muszę 
do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, gdyż temat przekracza ramy niniejszej 
odpowiedzi na pytanie czytelnika. 

Przypominam, że zaległe zobowiązania z tytułu 
abonamentu RTV przedawniają się jak zobowiązania 
podatkowe, tzn. po pięciu latach licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. 

adwokat Łukasz Frączek

1 PROCENT DLA DARKA! 

Darek Kaszuba cierpi na dziecięce porażenie mózgowe 
i wymaga stałej rehabilitacji. Rodzice chłopca będą 
wdzięczni za każdą złotówkę wpłaconą na konto:  

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” 

ul. Łomiańska 5 
01-685 Warszawa 

Nr 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Z dopiskiem Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na pomoc  

i ochronę zdrowia. 

Można także przekazać 1% podatku  
na konto: 

Fundacja Dzieciom 
„Zdążyć z pomocą” 
KRS: 0000037904 

10915 Kaszuba Dariusz Jan 

Nieustannie trwa akcja „Nakrętka”. Zachęcamy więc do 
zbierania nakrętek plastikowych. Można je przynieść do 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu oraz jej filii 
w Boruszowicach i Wojsce. 
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KURIER HOBBYSTA 
POJEDZIEMY NA ŁÓW 

Pierwsze ślady łowiectwa na ziemiach polskich sięgają 
okresu górnego paleolitu, zaś okres rozkwitu 
współczesnego łowiectwa przypada na początek XIX 
wieku. W Polsce organizacją działającą na rzecz 
myślistwa jest Polski Związek Łowiecki, zrzeszający 
myśliwych i koła łowieckie. Mieszkaniec Tworoga – 
Wojciech Żebrowski – niedawno obchodził 50-lecie 
przynależności do Związku Czym dla niego jest 
łowiectwo i jak zaczęła się życiowa pasja? 

Początki 

Zainteresowanie myślistwem zrodziło się w domu 
rodzinnym pana Wojciecha już w okresie wczesnego 
dzieciństwa, kiedy to mały Wojtuś z zaciekawieniem 
obserwował pracę swego taty (również myśliwego). 
Rodzinna tradycja udzieliła się nie tylko jemu ale także 
bratu Maciejowi. Zanim jednak wyruszył w las aby 
polować, musiał przejść długą i krętą drogę, prowadzącą 
poprzez staż kandydacki, kursy teoretyczne i egzamin 
myśliwski. Pan Wojciech zdał taki egzamin w 1963 roku. 
Pierwszym kołem łowieckim, do jakiego wstąpił, było Koło 
Łowieckie Technikum w Brynku, w którym to polował jego 
ojciec i brat. – Od 1974 do dziś jestem członkiem Koła 
Łowieckiego nr 3 „Knieja” Gliwice, które zrzesza około 50 
członków – opowiada. Większość członków, w tym nasz 
bohater, posiada uprawnienia selekcjonerskie. Pan 
Wojciech jest ponadto sędzią krajowym Polskiego Związku 
Łowieckiego, posiada uprawnienia potrzebne do 
prowadzenia polowań zbiorowych, pełni również rolę 
strażnika łowieckiego i jest instruktorem strzelectwa 
myśliwskiego.  

Nauki strzelania można się od niego nauczyć w Lublińcu 
na strzelnicy, gdzie udziela lekcji młodym zapaleńcom 
łowiectwa. Do egzaminu łowieckiego przygotował już 
niejednego mieszkańca naszej gminy, min. Henryka 
Kandzia i Henryka Ohsmann. 

Z Hubertem na łowy 

Dla każdego myśliwego sezon polowań, to czas 
wyjątkowy. – Sezon myśliwski rozpoczyna się polowaniem 
zbiorowym, zwanym „Hubertowskim”. Przypada około 
3 listopada w okolicy dnia św. Huberta – patrona 
myśliwych. Sezon myśliwski trwa do 28 lutego, potem
polowania zostają ograniczone, gdyż wiosna to przede 
wszystkim okres rozrodu – mówi. – Nie znaczy to wcale, iż 
jest to sezon martwy, bo przecież myślistwo to nie tylko 
polowania. W kole od lat prowadzona jest intensywna 
gospodarka łowiecka, której nadrzędnym celem jest 
hodowla zwierzyny i poprawa warunków jej bytowania i to 
także należy do obowiązków każdego myśliwego. Zimą 
dokarmiamy zwierzynę, służą temu liczne paśniki, podsypy 
itp. W okresie siewu i dojrzewania kukurydzy myśliwi 
zrzeszeni w kole, pełnią nocne dyżury, aby zapobiec 
szkodom.– dodaje. W ramach ciekawostki dodajmy, że 
przy kole powstał zespół sygnalistów, który osiąga spore 
wyniki. – To dzięki Wiesławowi Kucharskiemu, który podjął 
inicjatywę utworzenia tego zespołu – mówi nasz 
rozmówca. 

Niedawno, bo 1 grudnia odbyło się polowanie 
zorganizowane przez Koło Łowieckie „Knieja”, które można 
nazwać wyjątkowym. Z inicjatywy Wojciecha Żebrowskiego 
wzięli w nim udział myśliwi z gminy partnerskiej –
z czeskiego Benova oraz władze gminy Tworóg. 
Polowanie odbyło się na terenie leśnictwa Świniowice 
i należy je zaliczyć do udanych.  

Foto. Powrót z porannego polowania z bratem Maciejem.  
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Osiągnięcia i sukcesy 

Pan Wojciech został odznaczony brązowym medalem 
zasługi łowieckiej nadanym przez Kolegium Odznaczeń 
łowieckich w Warszawie. Został zasłużonym dla łowiectwa 
śląskiego poprzez zdobycie złotego i srebrnego medalu. 
Sporym sukcesem było dla niego ustrzelenie 
złotomedalowego dzika, ważącego po wypatroszeniu aż 
125 kg. W ubiegłym roku pan Wojtek otrzymał medal 
okolicznościowy z okazji swojego jubileuszu członkostwa  
w Polskim Związku Łowieckim. To tylko niektóre z Jego 
osiągnięć w dziedzinie myślistwa. Trudno oprzeć się 
wrażeniu, że swój udział w każdym sukcesie miała również 
żona pana Wojciecha, która pozwalała na leśne wyprawy 
ze strzelbą na ramieniu. – Na szczególne podziękowania 
zasługuje moja żona, która wykazuje się dużą 
cierpliwością w stosunku do mnie i mojej pasji. Taka 
cierpliwość jest potrzebna, gdyż łowiectwo wymaga 
pełnego zaangażowania – przyznaje pan Wojciech, który 
pozdrawia wszystkich myśliwych, członków koła oraz 
czytelników TWG Kuriera myśliwskim pozdrowieniem 
„Darz bór”. 

KOLEBKA TALENTÓW 
Świniowice, sołectwo liczące nieco ponad 400 
mieszkańców, wydaje się niewielką wsią. W błędzie 
byłby jednak ten, kto sądzi, że skromne rozmiary 
miejscowości są jakimkolwiek minusem, czy 
ograniczeniem. Świniowice bowiem na każdym kroku 
udowadniają, że choć małe, są kolebką ogromnych 
talentów piekarniczych i cukierniczych.  

Przed świętami po raz kolejny uruchomiono stary, bo 
ponad stuletni piekarnik, który dzięki zaangażowaniu 
grupki osób i miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej 
udało się uratować przed niszczycielską siłą upływającego 
czasu. Tradycyjnie wypiekiem świątecznych bochenków 
zajęła się właścicielka piekarni w Świniowicach – 
Małgorzata Szyguła z swoimi „elfami”, czyli 
współpracownikami. Tym razem ekipa, która sporo 
ćwiczyła przed zeszłorocznymi dożynkami, przystąpiła do 
dzieła z pewnym doświadczeniem. Na tych, którzy przyszli 
obserwować pracę piekarzy czekał garnek pierników, 
którymi mogli się częstować.  

Efekty? Przepyszne! Pachnące! Jedyne w swoim rodzaju! 
Dajemy słowo honoru! Sami kosztowaliśmyZ – Wypieki 
przygotowaliśmy dla naszych dobroczyńców, dla osób, 
które wsparły nasze przedsięwzięcie. To taki świąteczny 
prezent – zgodnie wyjaśniają Małgorzata Szyguła i Lucjan 
Sus – prezes OSP w Świniowicach. Pomysłów na 
wykorzystanie starego „piekarnioka” w przyszłości jest 
wiele. Jednym z nich to pizza. – Marzy mi się wspólne 
pieczenie pizzy. My przynosimy ciasto, mieszkańcy 
składniki, czyli np. to co akurat rośnie w ogrodzie  
i wspólnymi silami przygotowujemy coś pysznego – mówi 
pani Małgosia. Miejmy nadzieję, że marzenie szybko się 
spełni.  

W pracach nad produkcją tradycyjnego chleba wzięła 
udział uczennica pani Małgosi i córka pana Lucjana – 
Dorota Sus. Dziewczyna, choć jest dopiero w II klasie 
tarnogórskiego „gastronomika”, ma na koncie pierwsze 
cukiernicze sukcesy. 

 TWG KURIER – HOBBYSTA 

Ojciec zwyciężczyni podkreśla, że taki sukces to wynik 
wielotygodniowych przygotowań. – Ćwiczyła wszędzie, 
w piekarni i w domu. Piernikiem pachniało u nas na długo 
przed świętami. Trenowała, poprawiała, denerwowała się 
kiedy nie wychodziło, mówiąc krótko poświęciła temu wiele 
pracy, czasu i nerwów – mówi z dumą Lucjan Sus. Tata 
również poczuł sporo stresu, kiedy gotowy domek 
piernikowy miał zaszczyt zawieść do szkoły. – Co by to 
było, gdyby coś mu się po drodze przytrafiło! – wspomina. 
Na szczęście domek z piernika dotarł na czas cały 
i zdrowy, w dodatku wykonany po mistrzowsku!  

– Szybko się uczy, jest dobrym obserwatorem, ale też 
wykazuje się własną inwencją. Jest bardzo pracowita. 
Myślę, że ma wielkie szanse zostać wartościowym 
cukiernikiem – chwali swoją praktykantkę pani Małgosia. 
Niedawno, bo przed świętami Dorota Sus udowodniła. że 
w pełni zasłużyła na uznanie. Wzięła udział w szkolnym, 
Bożonarodzeniowym Konkursie Cukierniczym 
zorganizowanym 9 grudnia pod hasłem „Piernik w roli 
głównej”. W rywalizacji wzięło udział 12 uczniów 
„gastronomika”. Mieszkanka Świniowic nie pozostawiła 
rywalom żadnych szans. Jej piernikowy domek zachwycił 
jury, które przyznało jej I miejsce. – Prace oceniali 
plastycy, w końcu cukiernik musi posiadać umiejętności 
manualne. Liczy się precyzja, dokładność, ale też efekt 
estetyczny – mówi Małgorzata Szyguła.  

Foto. Konkurs polegał na wykonaniu dowolna techniką z gotowych 
wypieczonych elementów ciasta piernikowego dekoracji 

bożonarodzeniowych. Na zdjęciu zwycięska piernikowa chatka autorstwa 
Doroty Sus ze Świniowic. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
UWOLNIJMY KSIĄŻKĘ... 

Co się dzieje z przeczytaną książką? Najczęściej 
zakurzona stoi w pudle na strychu albo na półce  
w drugim rzędzie. Przestaje żyć, staje się meblem. 
Szkoła Podstawowa w Tworogu ma na to sposób. 
Niepotrzebne książki można zanieść do miejsca 
publicznego, najlepiej takiego, gdzie jest dużo osób – 
przychodni, szkoły, przedszkola, na pocztę, czyli 
gdzieś, gdzie ludzie spędzają dużo czasu i będą mogli 
z niej skorzystać. SP w Tworogu zaprasza wszystkie 
palcówki oświatowe i miejsca użyteczności publicznej 
gminy Tworóg do przyłączenia się do akcji uwalniania 
książek o nazwie „Bookcrossing”.  

„Bookcrossing” inaczej nazywany „uwalnianiem książek, 
krążeniem książek lub książko-krążeniem” jest ideą znaną 
już w latach 80, którą tak naprawdę rozpowszechnił  
w 2001 roku amerykański programista Ron Hornbaker.  
W Polsce funkcjonuje od 2003 roku, wzbudzając coraz 
większe zainteresowanie. Akcja polega na zostawianiu 
przeczytanych książek w miejscach publicznych (park, 
pociąg, ulubiony pub, wybrany sklep, teatr, kawiarnia, 
galeria, kino), jak również w miejscach w tym celu 
przygotowanych – na półkach, stolikach, regałach, po to, 
by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.  

„Bookcrossing” to społeczna ogólnoświatowa forma 
popularyzowania czytelnictwa, ruchoma wirtualna 
biblioteka, bez własnej siedziby, regałów, kart 
bibliotecznych. SP w Tworogu chce aktywnie wspierać 
inicjatywę.  
 

Każdy znajdzie coś dla siebie. Można tu usiąść i zapoznać 
się z „uwolnionymi” publikacjami, poczytać, zabrać, można 
też wymienić się książkami. Wystarczy przynieść swoją 
książkę, położyć na półkę, a wypożyczyć sobie inną, która 
nas zainteresuje. Po jej przeczytaniu odkładamy na naszą 
półkę „Bookcossing-SP Tworóg” lub też uwalniamy 
w innym miejscu, np. w bibliotece, Urzędzie Gminy, 
ośrodku zdrowia, innej placówce oświatowej, itp. Chodzi 
o to, by książka miała jak najwięcej czytelników i była dalej 
rozpowszechniana – wyjaśnia Hanna Pawełczyk z SP 
w Tworogu. 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM 
– JULIAN TUWIM  

Dlaczego warto czytać? Lista jest zbyt długa, by ją 
przytaczać, przypomnijmy jednak chociaż kilka 
powodów. Czytanie to lekcja zasad prawidłowej 
konstrukcji zdań. W ten sposób malcy poznają 
ortografię, rozwijają wyobraźnię, jest także sposobem 
na relaks i wyciszenie, uczy koncentracji, poprawia 
pamięć. Poza tym książki pozwalają lepiej rozumieć 
świat i rozbudzają ciekawość. Po to właśnie oraz żeby 
przybliżyć dzieciom postać jednego z naszych 
polskich klasyków, biblioteka szkolna w Tworogu 
aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała 
Polska czyta dzieciom”.  

 

– Chcemy zainteresować dzieci, młodzież i dorosłych 
mieszkańców naszej gminy książką, sprawić, by czytanie 
stało się modą i przyjemnością. To również świetne 
rozwiązanie, szczególnie dla tych, którzy uwielbiają czytać, 
ale ich nie stać na kupowanie każdej, interesującej ich 
pozycji W naszej szkole, umieściliśmy półkę na korytarzu 
tuż przy szatni i głównym wyjściu ze szkoły.  

Foto. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu,  
Grażyna Chmiel wśród uważnych słuchaczy,  
czyli najmłodszych uczniów SP w Tworogu. 

W ramach akcji „biblioteka szkolna w Tworogu
zorganizowała tydzień (16.12.-19.12) poświęcony 
Julianowi Tuwimowi i jego wierszom.  

– Zaproszeni goście z Gminnej Biblioteki Publicznej: 
dyrektor Grażyna Chmiel, Renata Kościelny, 
Marta Kobędza-Krain czytały uczniom klas I i II wiersze 
J.Tuwima m.in.: „Słoń Trąbalski”, ”Abecadło”, ”Bambo”.
Uczniowie z uwagą słuchali wierszy, aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach i zabawach przygotowanych przez gości –
mówi Karina Jaksa z biblioteki szkolnej.  
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TUWIM W GIMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

Właśnie mija rok poświęcony wybitnemu polskiemu 
poecie, który pisał dla ludzi w każdym wieku. Wielki 
znany autor „Kwiatów polskich”, a także znakomitych, 
ponadczasowych wierszy dla dzieci – między innymi 
„Lokomotywy”. Właśnie ten wiersz czytali rodzice  
z Klubu czytających rodziców w Gminnym Przedszkolu  
w Tworogu. Nasze przedszkole należy bowiem do 
Czytających Przedszkoli w akcji ogólnopolskiej Cała 
Polska Czyta Dzieciom.  

Dzieci wysłuchały wiersza, następnie wspólnie pojechały 
pociągami, których lokomotywami zostali rodzice. Wspólna 
fotografia zakończyła spotkanie (poniżej), dzieci otrzymały 
lokomotywy do kolorowania. 

Rodzice czytają dzieciom przy różnych okazjach oraz 
spotkaniach z bohaterami książek. Ostatnim bohaterem był 
Franklin, który odwiedził nasze przedszkole. Teraz 
czekamy na nowych przyjaciół oraz ich przygody – może 
wkrótce pojawi się Kubuś Puchatek i przyjaciele ze 
Stumilowego Lasu. Zapraszamy wszystkich rodziców do 
czytania dzieciom codziennie 20 minut. 

Koordynator CPCD – Teresa Adamczyk 

KOLĘDUJĄC PO NIEMIECKU 

12 grudnia 2013 r. uczennice Szkoły Podstawowej  
w Tworogu: Kinga Koza – kl.III , Klaudia Kaszuba – kl.III, 
Agnieszka Hyla – kl.III, Emilia Jaksik – kl.I i Natalia 
Poloczek – kl.II, wchodzące w skład zespołu "Gloeckchen" 
zdobyły I miejsce w I Świątecznym Konkursie Piosenki 
Niemieckojęzycznej w Krupskim Młynie. Uczennice 
wykonały piosenkę „Lasst uns froh und munter sein”.  

 W tym samym konkursie w kategorii indywidualnej  
II miejsce zdobyła Maria Jańczuk wykonując piosenkę 
„Kling Gloeckchen”. W konkursie zaprezentowała się także 
Faustyna Chmielewska z kl.IV, która zaśpiewała kolędę 
„Stille Nacht”. 
 

Hanna Pawełczyk 
 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

WIGILIA W GMINNYM 
PRZEDSZKOLU W TWOROGU 

Tradycje Świąt Bożego Narodzenia od wielu lat są 
kultywowane w naszym przedszkolu. Dzieci przygotowują 
się do świąt od początku adwentu przez wspólne 
wykonywanie z rodzicami dekoracji świątecznych, 
pieczenie pierników i ciasteczek. Dzieci z najstarszych 
grup przygotowują Jasełka czyli przedstawienie historii 
narodzenia dzieciątka. 

19 grudnia 2013 r. dzieci przedstawiły Jasełka dla gości 
z Urzędu Gminy oraz uczniów i nauczycieli ze Szkoły 
Podstawowej, natomiast dzień później odbyła się Wigilia 
dla przedszkolaków z Gminnego Przedszkola oraz 
oddziału zamiejscowego w Kotach. Wspólnie dzieliliśmy 
się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy, jedliśmy potrawy 
wigilijne a potem szukaliśmy prezentów. Każde dziecko 
zadowolone i pełne szczęścia bawiło się w naszym 
przedszkolu. 

Przedstawiła i opracowała Teresa Adamczyk

NA SKŁADOWEJ DZIEJE SIĘ 

– W miesiącu grudniu w naszej bibliotece zrobiło się 
zimowo i świątecznie. Pojawiła się choinka i inne 
dekoracje wykonane przez naszych czytelników. 
Młodzi użytkownicy bardzo chętnie i licznie włączyli 
się w świąteczne przygotowania – relacjonuje Ewa 
Jaruszowic z boruszowickiej filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej, zwanej „Biblioteką na Składowej”. To nie 
przypadek, że dzieci zaangażowały się w życie 
placówki.  

Na Składowej stało się już normą, że grupka młodych 
czytelników spędza w otoczeniu półek z książkami swój 
wolny czas. 

 

Foto. Przedszkole wypełniło się ciepłą, świąteczną atmosferą, 
 a dzieci w powierzonych rolach wypadły znakomicie. 

Na widowni zasiedli m.in. wójt, Eugeniusz Gwóźdź  
oraz jego z-ca Klaudiusz Wieder. 
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Przedświąteczne spotkanie było okazją do podsumowania 
całorocznej działalności stowarzyszenia i omówienia planu 
pracy na kolejny rok. Przede wszystkim jednak, jak 
podkreślają organizatorzy, chodzi o wspólne rozmowy przy 
poczęstunku, śpiewanie pieśni adwentowych w języku 
niemieckim i miłe spędzenie czasu.  

O GODACH, BETLEJCE  
I KRUPACH POGAŃSKICH 

17 grudnia w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył 
się Świąteczny Konkurs Językowy 
„W oczekiwaniu na święta z kalendarzem 
adwentowym” Uczniowie musieli wykazać się wiedzą 
na temat świątecznej kuchni, zwyczajów i przysłów 
bożonarodzeniowych, a nawet talentem muzycznym. 
Przede wszystkim jednak konkurs miał sprawdzić 
znajomość języków obcych (angielskiego 
i niemieckiego) oraz gwary śląskiej.  

W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny ze szkół 
podstawowych z Tworoga, Wojski 
i Boruszowic. Rywalizacja odbyła się w świątecznej 
atmosferze, którą zbudowały dekoracje i odpowiednia 
oprawa muzyczna. Uczniowie, którzy zasiedli na widowni 
dodawali kolegom otuchy brawami a w przerwach śpiewali 
kolędy i piosenki świąteczne.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Filia spontanicznie stała się miejscem spotkań młodych 
ludzi, edukacji kulturalnej i regionalnej oraz integracji 
społecznej. Grupka stałych użytkowników przychodzi 
niemal codziennie, po to by rysować, grać w gry 
planszowe, przyglądać się pracy bibliotekarki, a czasami 
również pomagać w oprawianiu książek. – Można 
powiedzieć, że traktują to miejsce jak świetlicę, ale taka też 
jest rola współczesnej biblioteki. To nie tylko budynek 
wypełniony półkami z książkami. Szczególnie w małych 
miejscowościach jest często jedynym miejscem, w którym 
można aktywnie i kreatywnie spędzić wolny czas – mówi 
bibliotekarka. I rzeczywiście czasu nie marnują. 
Bibliotekarka czyta dzieciom książki, opowiada  
o zwyczajach i obrzędach dorocznych, organizuje zajęcia 
plastyczne, wspólnie angażują się też w działalność 
charytatywną („lalki dla Elizy”, o których pisaliśmy  
w poprzednich wydaniach). 

Bibliotekarka postanowiła stworzyć niepowtarzalną kronikę 
życia biblioteki w postaci broszurek drukowanych raz  
w miesiącu. Pierwszy numer powstał w listopadzie przy 
ogromnym zaangażowaniu małych pomocników, którzy 
zasypali bibliotekarkę swoimi pomysłami. Z broszurki 
dowiedzieliśmy się jak wyglądały boruszowickie mikołajki 
(na zdj. powyżej). 

DFK PRZED ŚWIĘTAMI 

15 grudnia w siedzibie DFK zorganizowano tradycyjne 
spotkanie mikołajkowo-adwentowe, na którym zjawiło się 
ok. 60 członków Mniejszości Niemieckiej z terenu gminy 
Tworóg, Strzybnicy, Tarnowskich Gór, Krupskiego Młyna  
i Ziętka. Trzeba przyznać, że uczestnicy doskonale znają potrawy 

bożonarodzeniowe w języku angielskim, potrafią również 
nazwać ozdoby choinkowe w języku niemieckimi i nie mieli 
problemów z przetłumaczeniem tekstu napisanego 
w gwarze, a opisującego proces gotowania znanej na 
Śląsku siemieniotki. Bez trudu zrozumieli takie słowa jak 
Christmas Eve i Weihnachtsbaum, i sporo wiedzieli
o przedświątecznym pucowaniu, rychtowaniu i warzyniu. 
Najwięcej punktów w rywalizacji zdobyła drużyna z SP 
w Wojsce.w składzie: Nicole Dressler, Patrycja Miś oraz
Karolina Popielarz. 

Konkurs przygotowała Szkoła Podstawowa z Tworoga 
oraz Mniejszość Niemiecka.  

 

Foto. Zwycięska drużyna, czyli reprezentacja  
ze Szkoły Podstawowej w Wojsce. 
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TO BEZ FERIE IDZIE ROBIĆ? 

Dopiyro dziecka do szkoły szły, a juzaś mają wolne. Downi 
to cołki czas sie kańś lotało. Bajtle brały sonki, kolegów 
i łazioły posjyżdżać. Potym wracali mokrzi jak frele we 
dengust. Sznyjów czy szlynzuchów tyż niy boło takch jak 
dzisioj. Bo przeca tera to tych geszeftów z tymi zimowymi 
klamotami je kupa. Piyrwy to sie brało konsek 
oszlifowanego drzewa, przykrynacało sie trocha blachy, 
rzymiane paski i już sznyje boły gotowe. Ino kije trza boło 
se dołonaczyć i szło iść posjyźdżać. Jak już ta cołko 
techinka poszła ku lepszymu to se takie sznyje i bez 
internet zamówicie (ino potym je trocha gańba jak niy 
pasują).  

Cobyście w doma niy siedzieli i coby Wom sie ślypia niy 
wyłonaczoły łod siedzynio przed komputerem abo 
telewizorym, to Wom powimym, co to bez te ferie idzie 
robić. Jak żeście se uszporowali trocha pinindzy to se 
mogecie kańś pojechać. Spakujcie cołko familio do auta 
i pojedźcie se w góry posjyżdżać sznyjami abo 
snowboardem (ponoć to je tera w modzie). A jak jesteście 
fest odważni to jedźcie se do Wisły abo jakiego inkszego 
Zakopanego i se mogecie poskokać, jak piyrwy Małysz. 
W takim Zakopanym to, i se fajniście pojycie, 
i połosprawiocie z górolami  i dychniecie se łod roboty. 
Jakbyście se chcieli świeżego luftu powdychać i polotać na 
sznyjach jak naszo Justyna to gibko ciście na Polana 
Jakuszycko. Jak Wom sie niy chce nikaj jechać, to w doma 
tyż mogecie se fajnie czas spyndzić. Weście se chopa, 
baba, synka, dziołcha abo kogo tam inkszego chcecie 
i idźcie na szpacyr. Jak sleci śniyg to mogecie se 
śniyguloka ukulać abo pociepać sie kulkami, a jak sie 
gładko zrobi to idźcie se szlynzuchami pojeździć. Ino 
dejcie pozor! Cobyście se girów niy połomali. No i fest 
ciepło się łoblykejcie, coby Wos żodno ryma ani kucanie 
niy chycioło. Mogecie sie tysz do jakiś sklepów iść, do 
tyjatru abo do kina. Terozki na Górach fest fajne kino 
łotwarli. Niy cza już do Zobrza abo do Bytónia jeździć. 
Mom nadzieja, że sie dychniecie bez te ferie i nabierecie 
sił do dalszyj roboty. Czimcie sie ciepło!  

Karolina Gatys

Powyższy tekst powstał z inicjatywy Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg. Nie jest to próba 
stworzenia języka, a próba opowiedzenia o codzienności 
w gwarze – „po naszymu”. Autorka, Karolina Gatys to 
absolwentka Gimnazjum w Brynku, a obecnie uczennica 
tarnogórskiego liceum oraz laureatka licznych konkursów 
związanych z gwarą.  

Prezes Stowarzyszenia, Marek Mundzik zapowiada 
kolejne teksty pisane gwarą, które będziemy co miesiąc 
drukować w „TWG Kurierze”. 

Czytelników natomiast prosimy o dzielenie się swoimi 
refleksjami na temat inicjatywy. Czy teksty pisane gwarą 
podobają się? A może są tematy, które chcielibyście 
poruszyć w rubryce? Czekamy na wasze opinie!  

Piszcie na adres: twgkurier@poczta.fm 

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

CZY SENIORZY BYLI GRZECZNI? 

Wygląda na to, że słuchacze Akademii Seniora 
działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury byli w tym 
roku bardzo grzeczni! Choć czasy dzieciństwa mają za 
sobą, odwiedził ich św. Mikołaj. 

Spotkanie przedświąteczne odbyło się 13 grudnia w GOK-
u. W programie znalazła się pogadanka na temat 
obyczajów grudniowych, słodki poczęstunek, wspólne 
śpiewanie kolęd (również w gwarze) i oczywiście wizyta 
niecodziennego gościa, który jak tradycja nakazuje nie 
przyszedł z pustymi rękami, w dodatki towarzyszył mu 
groźnie wyglądający jegomość – czarny jak smoła diabeł. 

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS 
RECYTATORSKI SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW 
– 2014 

Gimnazjum w Brynku oraz Gminny Ośrodek Kultury  
w Tworogu, jak co roku, zapraszają wszystkich 
miłośników pięknego wygłaszania tekstów literackich 
do udziału w Międzyszkolnym Konkursie  
Recytatorskim  Szkół Podstawowych i Gimnazjów, 
który odbędzie się 19 lutego 2014 r. w Gimnazjum  
w Brynku.  

W tym roku przesłuchania dla wszystkich grup 
konkursowych odbędą się jednego dnia, właśnie 19 lutego, 
podczas Święta Poezji w Gimnazjum w Brynku. 

 „Regulamin Konkursu” oraz „Karta głoszenia” zostały 
wysłane do szkół z gminy Tworóg w grudniu, są także 
dostępne na stronie internetowej 
www.gimnazjumbrynek.home.pl w zakładce „Konkursy”. 

WYWIADÓWKA NA ZDROWIE 

15 stycznia, o godz. 17 uczniowie gimnazjum w Brynku 
zapraszają wszystkich rodziców na wywiadówkę zdrowia 
„Zdrowie na talerzu”. 

Spotkanie będą prowadzić uczennice klas III. Będą 
prezentowane przepisy kulinarne, przewidziano również 
degustację zdrowych przekąsek. Akcja ma zachęcić do 
racjonalnego żywienia. Zapraszamy! 
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TWG 

KURIER NA BIEśĄCO 
KTO ODPOWIADA ZA ZIMOWE 
UTRZYMANIE DRÓG? 

Zima z wielu powodów bywa uciążliwą porą roku. 
Prawdziwą zmorą dla kierowców są zaśnieżone drogi. 
Kto dba o zimowe utrzymanie dróg znajdujących się 
na terenie gminy Tworóg? Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie, należy w pierwszej kolejności podkreślić, że 
nie wszystkie drogi znajdujące się na terenie gminy są 
jej własnością. Nad drogami powiatowymi, 
wojewódzkimi i krajowymi gmina nie sprawuje 
zarządu, nie może więc podejmować działań. Poniżej 
podajemy wykaz wszystkich dróg.  

1. Drogami gminnymi w trwającym sezonie zajmuje się 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu. Gmina nie 
ma obowiązku utrzymania zimowego dróg, będących 
własnością lub współwłasnością prywatną. Za 
utrzymanie należytego stanu chodników odpowiada 
właściciel nieruchomości przylegającej do danego 
chodnika, a w niektórych przypadkach zarządca drogi, 
przy której znajduje się chodnik. Nr tel. Urząd Gminy: 
(32) 285-74-93, ZUK: (32) 285 73 67 (całodobowy). 

Drogi gminne: 

Tworóg: ul. Asnyka, ul. Brzozowa, ul. Dębowa,  
ul. Głowackiego, ul. Graniczna, ul. Górna,  
ul. Jankowskiego, ul. Kochanowskiego, ul. Kopernika,  
ul. Kościelna, ul. Krasińskiego, ul. Krótka, ul. Leśna,  
ul. Lipowa, ul. Miarki, Mickiewicza, ul. Młyńska, ul. Nowa, 
ul. Prosta, ul. Polna, ul. Puławskiego, ul. Reja,  
ul. Składowa, ul. Skośna, ul. Słoneczna, ul. Słowackiego, 
ul. Sosnowa, ul. Spokojna, ul. Szkolna, ul. Wąska,  
Pl. Wolności.  
Wojska: Kol. Podlesie, ul. Poznańska. 
Świniowice: ul. Leśna,  ul. Wiejska (część). 
Połomia: ul. Tylna, ul. Niepodległości, ul. Pokoju,  
ul. Słoneczna, ul. Wyzwolenia. 
Nowa Wieś Tworoska: ul. Brynkowska, ul. Leśniczówka, 
ul. Piaskowa, ul. Tylna, ul. Zacisze.  
Koty: ul. Klonowa, ul. Leśna, ul. Lubliniecka,  
ul. Ogrodowa, ul. Piaskowa, ul. Polna, ul. Szkolna,  
ul. Starowiejska, ul. Topolowa.  
Brynek: ul. Boczna, ul. Wiejska, ul. Grabowa,  
ul. Kolejowa,  
ul. Zakładowa, ul. Zamkowa.  
Hanusek: ul. Chrobrego, ul. Ciołkowskiego , ul. Mieszka I,  
ul. Piastów, ul. Saperów, ul. Strzelecka, ul. Cicha. 
Boruszowice: ul. Jasna, ul. Batali. Chłops., ul. Jedności, 
ul. Łączności, ul. Obr. Pokoju, ul. Składowa, ul. Sosnowa, 
ul. Nowy Świat, ul. Szkolna, ul. Braci Wolko.  
Mikołeska: ul. Busiecka, ul. Pniowiecka, ul. Wiejska,  
ul. Podleśna.  

2 Za drogi powiatowe odpowiada Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnowskich Górach.  
Nr tel. 662 239 114 (całodobowy). 

 

Drogi powiatowe: 

ul. Kaletańska w Mikołesce, ul. Kaletańska w 
Boruszowicach, ul. Traugutta w Boruszowicach, ul. Armii 
Krajowej w Boruszowicach, ul. Wiejska w Świniowicach,  
ul. Strażacka w Świniowicach, ul. Świniowicka w Tworogu, 
ul. Powstańców Śląskich w Wojsce, ul. Szkolna w Wojsce,  
ul. Kolonia Ameryka w Wojsce, ul. Pyskowicka w Brynku, 
ul. Pyskowicka w Połomi, ul. Powstańców Śląskich  
w Tworogu, ul. Wiejska w Nowej Wsi Tworoskiej,  
ul. Cegielnia w Brynku, ul. Dworcowa w Brynku,  
ul. Młyńska w Świniowicach, ul. Szkolna w Świniowicach, 
ul. Zakładowa w Wojsce, ul. Powstańców Śląskich  
w Wojsce, ul. Słoneczna w Połomi, ul. Traugutta  
w Boruszowicach, ul. Bytomska w Połomi, ul. Potępska  
w Kotach, ul. Tarnogórska w Kotach, ul. Kotowska w 
Tworogu.  

3 Za zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich
odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Katowicach. Nr tel. 662 239 114 (całodobowy) 

Droga wojewódzka: DW 907 (Koszęcin-Kieleczka) 

4 Drogami krajowymi zajmuje się Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych. Rejon i Obwód Drogowy w Lublińcu: 
nr tel. (34) 356 24 18.  

Przez Gminę Tworóg przebiega jedna droga krajowa:  
DK 11.  

STRATEGICZNE INWESTYCJE 
GAZ-SYSTEM S.A. W GMINIE 
TWORÓG 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 
rozpoczyna projektowanie strategicznego gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Tworóg-Kędzierzyn-Koźle 
o długości ok. 47 km i średnicy 1000 mm., na terenie woj. 
opolskiego i  śląskiego. 

Projektowanie inwestycji 
Pierwszym etapem inwestycji będzie opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę. Inwestycja na terenie gminy Tworóg będzie 
obejmowała budowę gazociągu o długości 7,5 km oraz 
budowę węzła gazowego. Trasa planowanego gazociągu 
będzie przebiegała wzdłuż już istniejących gazociągów. 
W związku z tym nowy gazociąg będzie posadowiony 
w strefie kontrolowanej istniejących gazociągów i jego 
budowa nie spowoduje dodatkowych ograniczeń dla 
właścicieli gruntów. Wykonawcą prac projektowych jest 
wybrane w publicznym postępowaniu przetargowym 
Konsorcjum firm w składzie: MGGP S.A. z Tarnowa 
i MGGP PROJEKT Sp. z o.o. z Krakowa. Powyższy 
wykonawca działając w imieniu i na rzecz GAZ-SYSTEM 
S.A. będzie zwracał się bezpośrednio do Urzędu Gminy 
w Tworogu oraz do właścicieli nieruchomości w sprawach 
koniecznych do opracowania dokumentacji projektowej 
gazociągu. 
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Korzyści z realizacji inwestycji 
Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Tworóg – 
Kędzierzyn-Koźle jest jednym z  kluczowych projektów 
realizowanych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i stanowić będzie w przyszłości 
ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe 
łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym 
terminalem LNG w Chorwacji.  

Zrealizowanie inwestycji umożliwi: 
• zwiększenie ilości transportowanego paliwa gazowego 

na potrzeby odbiorców zlokalizowanych na terenie 
Górnego Śląska oraz Opolszczyzny, 

• wzmocnienie niezawodności i bezpieczeństwa przesyłu 
paliwa gazowego w regionie, 

• uatrakcyjnienie terenów pod nowe inwestycje  
w regionie, 

• zwiększenie zdolności przesyłowych i stopnia 
dywersyfikacji źródeł gazu w skali kraju. 

Dla gminy Tworóg ważną korzyścią będzie corocznie 
odprowadzany przez GAZ-SYSTEM S.A. podatek od 
nieruchomości w wysokości 2% wartości odcinka 
gazociągu i węzła gazowego zlokalizowanego na terenie 
gminy co stanowić będzie niebagatelną kwotę dla budżetu 
gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do budżetu 
gminy, którą można przeznaczyć na potrzeby 
mieszkańców i społeczności lokalnych. 

Standardy realizacji inwestycji 
W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu 
oraz wymagania ochrony środowiska GAZ-SYSTEM S.A. 
stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Przez cały 
okres realizacji inwestycji zapewniany jest profesjonalny 
nadzór przyrodniczy i archeologiczny. Właściciele 
nieruchomości otrzymają odszkodowanie z tytułu 
wybudowania gazociągu.  

Technologia budowy 
Inwestycje GAZ-SYSTEM S.A. realizowane są  
z zastosowaniem nowoczesnych technologii  
i z wykorzystaniem najlepszej jakości materiałów oraz 
najnowocześniejszych systemów  zabezpieczeń. Daje to 
gwarancję bezawaryjnej eksploatacji zabezpieczając przed 
emisją gazu do środowiska, wód powierzchniowych czy 
podziemnych. 

Odpowiedzialne inwestycje 
GAZ-SYSTEM S.A. przykłada dużą wagę do kwestii 
związanych z bezpieczeństwem. Inwestycje GAZ-SYSTEM 
S.A. realizowane są z poszanowaniem środowiska 
naturalnego oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego 
i unijnego. Dla wszystkich budowanych gazociągów 
realizowane są wytyczne zawarte w decyzjach 
środowiskowych.  

 

Foto. Trasa istniejących gazociągów wysokiego ciśnienia  
w gminie Tworóg. 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
Budowa gazociągu relacji Tworóg-Kędzierzyn-Koźle 
planowana jest do współfinansowania przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja ta została uznana 
przez Komisję Europejską za przedsięwzięcie 
o szczególnym znaczeniu wspólnotowym. 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa 
o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. 
Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych 
siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci 
dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych 
podłączonych do systemu przesyłowego. Rozbudowując 
system transportu gazu ziemnego GAZ-SYSTEM S.A. 
łączy oczekiwania klientów z rozwojem firmy i rynku gazu 
w Polsce.  

Kontakt:  
Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Świerklanach,  
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany  
Tel. 32 43 92 555 
e-mail: sekretariat.swierklany@gaz-system.pl 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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KARETKA NA ZDROWIE! 

Mieszkańcy gminy mogą poczuć się bezpieczniej. Po 
wielu latach starań, proszenia, argumentowania, udało 
się. W Tworogu stacjonuje karetka Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego. Wójt podsumowuje krótko – 
To efekt synergii. Wiele osób działało w tym samym 
kierunku. A jak wiadomo wspólnymi siłami można góry 
przenosić. 

Choć pomysł pojawił się znacznie wcześniej, można 
powiedzieć, że momentem rozpoczęcia konkretnych starań 
był rok 2008 r. Jak wyjaśnia wicewojewoda śląski, Andrzej 
Pilot, który znacząco przyczynił się do sukcesu, ówczesna 
sytuacja administracyjna okazała się przeszkodą nie do 
pokonania. Nikt jednak nie miał zamiaru się poddawać. 
Argumentów bowiem przemawiających za utworzeniem 
punktu ratownictwa medycznego w Tworogu było sporo. – 
W Ośrodku Zdrowia w Tworogu mamy rocznie 34 tys. 
przyjęć. Część pacjentów wymaga hospitalizacji, a do tej 
pory czas dojazdu karetki do Tworoga czy Krupskiego 
Młyna był stosunkowo długi, droga DK 11 jest bardzo 
ruchliwa – mówi wicestarosta tarnogórski, Andrzej Elwart, 
którego można nazwać prowodyrem całego zamieszania. 
To właśnie on jeszcze jako dyrektor Ośrodka Zdrowia w 
Tworogu nie miał wątpliwości, że karetka pewnego dnia 
pojawi się w naszej gminie, bo najzwyczajniej w świecie 
jest tu potrzebna. I trzeba przyznać dokonał wszelkich 
starań, by tak się stało.  

W 2010 r. w temat zaangażował się wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź. – To sprawa naszego wspólnego 
bezpieczeństwa. Czasami od tego, czy karetka dojedzie na 
czas zależy czyjeś życie. Jestem pewny, że decyzja była 
słuszna – mówi. Mimo chwil zwątpienia determinacja osób 
działających na szczeblu gminy, powiatu i województwa 
przyniosła efekty. W końcu udało się przekonać Wojewodę 
o zasadności zmian. Powiat tarnogórski liczy 130 tys.  
mieszkańców rozsianych po sporym obszarze. Ratownicy 
stacjonujący w Tworogu mieliby o wiele bliżej do pacjentów 
z naszej gminy oraz gminy sąsiedniej – Krupskiego Młyna. 
Z relacji ratowników wiemy, że już maja za sobą pierwsze 
interwencje i to nie tylko na terenie gminy, ale też  
w Wielowsi, Strzybnicy i Pyskowicach. Innymi słowy 
decyzja oznacza dla nas wyrównanie szans w dostępie do 
pomocy medycznej. – Uważam to za duży sukces. Karetki 
zostały równomiernie rozmieszczone po całym powiecie – 
mówi Andrzej Pilot. Przypomnimy, że powiat do tej pory 
dysponował pięcioma karetkami (2 w Radzionkowie,  
3 w Tarnowskich Górach). Obecnie jest ich sześć. Jedna  
z nich została przeniesiona do Tworoga, druga stacjonuje 
w Kaletach. Pomieszczenia dla lekarza i dwóch 
ratowników zostały przygotowane w tworoskim ośrodku 
zdrowia już w 2008 r. – Myślę, że taki finał sprawy wyjdzie 
nam na zdrowie. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu: Andrzejowi Pilotowi, który odegrał 
kluczowa rolę w przedsięwzięciu, Andrzejowi Elwartowi, 
który temat rozpoczął, Adamowi Chmielowi, 
przewodniczącemu komisji społecznej SP ZOZ i pani 
staroście, Lucynie Ekkert, którzy wspierali nasze starania – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź dodając, że ma nadzieję na 
kolejne wspólnie poprowadzone i zakończone sukcesem 
tematy. Do podziękowań przyłączają się zadowoleni 
mieszkańcy, którzy doceniają wieloletnie starania.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

WSPOMNIENIE 
Alfred Potempa rozpoczął pracę w Tworoskim Urzędzie 
Gminy 16 kwietnia 1991 r. na stanowisku kierownika 
referatu ds. inwestycji. W trakcie wykonywania swoich 
obowiązków obserwował jak nasza gmina zmienia się, 
rozbudowuje, unowocześnia. Przez niemal 24 lata 
prowadził obszerny i trudny referat, niejednokrotnie 
przyczyniając się do rozwoju gminy. W ostatnim czasie 
zaangażował się w przygotowania iluminacji świetlnej 
Urzędu Gminy. Żył tym tematem. Niestety nie doczekał 
efektu końcowego.  

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o jego śmierci. Zmarł w nocy z 27 na 28 grudnia. Pogrzeb 
odbył się 30 grudnia w kościele parafialnym w Tworogu. 
Ta ogromna strata będzie długo odczuwalna.  

Alfred Potempa pozostanie na zawsze w naszej pamięciZ 

Władze gminy Tworóg, koleżanki i koledzy

SPOTKANIE OPŁATKOWE  
W TWOROGU 

4 stycznia w SP w Tworogu Rada Sołecka i Sołtys 
Tworoga, zorganizowali spotkanie opłatkowe dla 
samotnych seniorów od 70 – roku życia.  

– Spotkanie odbywało się w znakomitej atmosferze. 
Podczas części artystycznej uczniowie szkoły 
zaprezentowali jasełka pt. „Co za noc”, które bardzo się 
wszystkim podobały. Po poczęstunku śpiewano kolędy 
i przekazywano sobie życzenia noworoczne z nadzieją 
ponownego spotkania za rok – relacjonuje członek Rady 
Sołeckiej – Bertold Kubitza.  

W spotkaniu wzięło udział 80 seniorów oraz zaproszeni
goście, w tym wójt Gminy Tworóg, Eugeniusz Gwóźdź 
i dyr. SP – Tworóg, Małgorzata Ziaja. Goście oraz sołtys 
Tworoga, Gertruda Byszewska przekazali seniorom 
życzenia. W imieniu seniorów podziękowania złożyła 
Barbara Izworska.  



15 

 

 

„ESKULAPIADA” 2013-2014 

Jak co roku uczennice z Gimnazjum w Brynku, które 
uzyskały najlepsze miejsca w finale szkolnym XXII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu 
Życia PCK wzięły udział w etapie rejonowym, który 
odbył się w Bytomiu 13.12.2013 roku.  

W rywalizacji wiedzy o zdrowiu nasze gimnazjalistki: 
Monika Kobędza zajęła II miejsce, a Monika Wanot 
miejsce III. Monika Kobędza reprezentować będzie  
w marcu okręg tarnogórski w etapie wojewódzkim  
w Katowicach. Na uwagę zasługuje też fakt, że w czołówce 
szkół średnich tj. na II i III miejscu znalazły się 
ubiegłoroczne absolwentki naszego gimnazjum: Weronika 
Swoboda i Anna Barszcz.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

SYLWESTROWE SZALEŃSTWO 

Nie było ani śniegu, ani mrozu, a towarzystwo dodatkowo 
podgrzewało atmosferę. Sylwester „pod chmurką”, który co 
roku organizowany jest pod Urzędem Gminy, przyciągną 
sporą grupę chętnych do zabawy mieszkańców gminy  

Życzenia noworoczne złożył wójt Gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

PODRÓŻ SENTYMENTALNA 

To były pierwsze jasełka w kotowskim kościele od 28 
lat! Przed laty ich organizacją zajmował się ks. Henryk 
Gawelczyk, a na pomysł reaktywacji tradycji wpadła 
Jolanta Plotecka z Kotów podczas zeszłorocznej 
kolędy. Efekt wielotygodniowych prób można było 
zobaczyć 6 stycznia.  

– Bardzo nam się podobało. Każdy kąt kościoła był 
wypełniony po brzegi i to nie tylko parafianami. Moim 
zdaniem na uznanie zasługują trzej królowie, a także Maria 
i Józef. Chór był przygotowany perfekcyjnie, a scenografia 
przepiękna – mówi jedna z parafianek. Organizatorka, 
Jolanta Plotecka wykorzystała dokładnie te same pieśni, 
które śpiewano niemal 30 lat temu, a stare teksty stały się 
bazą dla scenariusza, który przerobiona tak, by dzieci były 
w stanie zrozumieć i nauczyć się swoich kwestii.  

Pierwsze próby były organizowane w połowie listopada. 
Zaangażowane w przedsięwzięcie osoby spotykały się raz 
lub dwa razy w tygodniu. Najmłodszy aktor ma 4 lata. 
Łącznie w jasełkach wzięło udział 28 dzieci oraz 
kilkanaście osób dorosłych, stanowiących chór. Dekoracja 
została wykonana przez uczniów szkoły plastycznej. Stroje 
szyła pani Plotecka. – Jasełka były podróżą sentymentalną 
dla starszych parafian, dla wszystkich natomiast 
niesamowitym wrażeniem artystycznym – podsumował ks. 
Kwoczała.  

Tego samego dnia w kościele w Tworogu odbyły się 
jasełka organizowane przez marianki i ministrantów, 
głównie przez Joannę Wrzeciono – szefową Marianek 

Zdjęcia z przedstawień znajdziecie na następnej 
stronie.  

Foto. Monika Wanot oraz Monika Kobędza z nauczycielką wychowania 
fizycznego – Danutą Pichurą, która co roku przygotowuje młodzież do 

„Eskulapiady”. 

KONCERT NOWOROCZNY  

Orkiestra Dęta z Tworoga działająca przy tworoskiej OSP 
jak co roku przygotowała dla mieszkańców ucztę dla uszu.  

Muzykanci zgromadzili się przed Urzędem Gminy 
w Tworogu i zagrali dla całkiem sporej widowni swój 
koncert noworoczny.  

Foto. W to jedyne w roku południe podjazd przed Urzędem Gminy 
zamienia się w scenę. Chyba trudno byłoby nam wyobrazić sobie 

sylwestra bez charakterystycznych dźwięków trąb. 



16 

 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Foto. Jasełka w wykonaniu Marianek i ministrantów okazały się bardzo 
pouczające. Młodzi wykonawcy nie tyle chcieli opowiedzieć historię 
Bożego Narodzenia, co przypomnieć o podstawowych wartościach. 

JASEŁKA W KOŚCIELE 
PARAFIALNYM W KOTACH 

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. Aniołowie, pastuszkowie, Trzej Królowie – wszyscy świetnie 
ucharakteryzowani. Jasełka okazały się ogromnym sukcesem. 

JASEŁKA W KOŚCIELE 
PARAFIALNYM W TWOROGU 


