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G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

HANUSEK 
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ul. B. Chrobrego 16 

BRYNEK 
Husqvarna 
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NOWA WIEŚ TW. 
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KOTY 
Mini Market „Mix” 
ul. Potępska 2 

ŚWINIOWICE 
Piekarnia-Cukiernia M. Szyguła 
ul. Wiejska 27 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

Jak ostatki, to ostatki!!! 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

To już szósty rok naszej działalności. Dziękujemy za ten 
czas i mamy nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem 
będziemy stawać się coraz lepsi. Tymczasem zachęcamy 
do poznania naszej statystyki, którą umieściliśmy na 
„tablicy”. 

Marcowy numer naszego miesięcznika w dużej mierze 
poświęcamy ostatkom. Oj zabawy było sporo… Babskie 
combry, „bery”, karnawałowe przebieranki, a także  
„Babiniec”. Zobaczcie w dziale „Kulturalnie” kto i jak się 
bawił.  

Czy warto zaprosić dziecko do kuchni i jak kreatywnie 
spędzić z nim czas? Na ten temat rozmawiamy 
z mieszkanką Kotów, która profesjonalnie zajęła się 
zabawą w kuchni. Tekst znajdziecie w dziale „hobbysta”.   

Ponadto wyjaśniamy co to takiego internet 
szerokopasmowy i czym jest plan efektywności 
energetycznej. Relacjonujemy także ostatnią sesję Rady 
Gminy. 

Zapraszamy do lektury! 
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twgkurier@poczta.fm 
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KURIER TABLICA 
JUŻ 6 LAT Z WAMI!!! 

Z okazji szóstych urodzin przygotowaliśmy podsumowanie, 
z którego dowiecie się jak w liczbach prezentuje się TWG 
Kurier. Z pewnością zauważycie jak bardzo wydłużyła się 
lista osób piszących dla nas gościnnie.  

Dziękujemy, że jesteście z nami, że aktywnie 
współtworzycie gazetę dzieląc się na naszych łamach 
swoimi pasjami, pisząc o ważnych dla naszej gminy 
wydarzeniach. Dzięki waszej współpracy, sugestiom  
i uwagom wciąż się rozwijamy. 

6 lat 
10 punktów sprzedaży 
69 numerów 
38200 wydrukowanych egzemplarzy 
1068 stron 
1416 zdjęć 
1616 artykułów 
179 artykułów w dziale „Sesja” 
65 artykułów w dziale „Prawnik” 
72 artykułów w dziale „Hobbysta” 
132 artykułów w dziale „Pod lupą” 
547 artykułów w dziale „Kulturalnie” 
583 artykułów w dziale „Na bieżąco” 
38 artykułów w dziale „Sport” 
129 listów do redakcji/ogłoszeń na tablicy 
84 poleconych książek, filmów i płyt 

Gościnnie udzielali się: 
Teresa Adamczyk, Anna Arendarska, Marta Badura, 

Adriana Biskup, Piotr Breguła, Lucjan Bugajski,  
Justyna Cesarz, Izabela Cogiel, Monika Czierpka,  

Barbara Dziuk, Elwira Ecler, Andrzej Elwart, Anna Frączek, 
Piotr Gansiniec, Karolina Gatys, Tomasz Głogowski,  

Marta Głuch, Aleksandra Gołkowska, s. Maria Gorczyca,  
s. Tomasza Gorczyca, Nikola Gorczycka, Michał Gowin, 

Eugeniusz Górka, Karina Jaksa, Joanna John,  
Maria Jonecko, Irena Jonecko, Andrzej Kalus, Jacek Klica, 

Andrzej Kniejski, Marta Knopik, Monika Kobędza,  
Renata Kościelny, Katarzyna Kryszkiewicz,  

Eleonora Krywalska, Katarzyna Kulik, Anna Kupka,  
Monika Kuriata, Joanna Leksy, Zenon Lis, Alina Łukoszek, 

Barbara Maksymczak, Alicja Marzec, Bożena Mazalik, 
Adam Mazur, Magdalena Michalska, Grażyna Nierychło, 
Weronika Nowak, Małgorzata Nowicka, Grzegorz Opara, 
Marta Opara, Hanna Pawełczyk, Aleksandra Paździor, 
Hanna Penz, Jolanta Pilarska, Iwona Pilc, Kalina Pilc,  

ks. Piotr Puchała, Anna Rogala-Goj, Grażyna Skowron, 
Emilia Solga, Alicja Sopot, Hildegarda Sopot,  

Barbara Sowińska, Julia Swoboda, Sabina Szczepaniak, 
Filip Szeląg, Bożena Szeliga, Klaudia Szostak,  

Błażej Śliwiński, Anna Walach, Natalia Warzecha, 
Klaudiusz Wieder, Elżbieta Zawartka, Dagmara Zawiślok, 

Fryderyk Zgodzaj, Łukasz Ziaja, Wiktoria Ziaja,  
Anita Zielonka, Monika Ziob, Łukasz Ziob 

Z redakcją współpracowali: 
Mirosława Kazik, Mateusz Kościelny, Agata Krain,  
Marcin Musioł, Damian Potempa, Agnieszka Roter 

CHROŃ SWÓJ DOWÓD 
OSOBISTY 
Śląski Urząd Wojewódzki ostrzega! Zgodnie 
z obowiązującym i przepisami prawa – nikt nie może 
zatrzymać dowodu osobistego, chyba, że możliwość 
taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego 
w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że 
przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać 
od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego 
„pod zastaw”.  

Działanie takie nie znajduje umocowania 
w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się 
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych 
zawartych w dowodzie osobistym klienta (lub innym 
dokumencie tożsamości) przez nieuczciwego 
przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę 
osoby, której dane zostały wykorzystane.  

W przypadku utraty dowodu osobistego należy zgłosić się 
do dowolnego organu gminy, a w przypadku utraty dowodu 
osobistego za granicami kraju, do urzędu konsularnego.
Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony
w systemie informatycznym, co daje gwarancję 
bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie 
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku 
nielegalnego posłużenia się dokumentem przez 
nieuczciwego znalazcę.  

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła 
dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić również do 
dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane 
w systemie informatycznym, do którego dostęp mają 
wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem 
zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę 
z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej 
osoby. 

AKCJA SZYBKI PIT 
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach 
zaprasza do siedziby Urzędu Gminy Tworóg (Tworóg, 
ul. Zamkowa 16) w dniach od 10 do 14 marca 2014r.
w godzinach od 9.00 do 14.00 (w piątek do 13.00), 
w celu składania zeznań podatkowych za rok 2013.  

Ponadto zaprasza na szkolenie multimedialne (dotyczące 
elektronicznego wysyłania zeznań), które odbędzie się 
w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w sali 
nr 39 (II piętro) o godz. 16.00 w poniedziałki: 10.03.2014, 
24.03.2014.  

Dodatkowe informacje dotyczące składania e-deklaracji 
zamieszczono na stronie internetowej Urzędu 
Skarbowego www.isnet.katowice.pl/us/2430 
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KURIER SESJA 
NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd najważniejszych informacji z 41 sesji 
Rady Gminy Tworóg z dnia 24 lutego 2014 roku: 
 
– podjęto uchwałę nr XLI/383/2014 w sprawie 
przystąpienia Gminy Tworóg do Śląskiego Związku Gmin  
i Powiatów. Jest to stowarzyszenie działające na rzecz 
rozwoju Województwa Śląskiego, a głównie na rzecz 
samorządów terytorialnych. Przewodniczącym 
Stowarzyszenia jest Zygmunt Frankiewicz – Prezydent 
Miasta Gliwice. 

– Rada Gminy podjęła trzy uchwały związane  
z dożywianiem dzieci i młodzieży (uchwały  
nr XLI/384/2014, XLI/385/2014 i XLI/386/2014). Ponieważ 
od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące programu 
pomocy Państwa w zakresie dożywiania, aby móc 
kontynuować dotychczasową działalność w zakresie 
dożywiania nie zmieniając zasad, w oparciu o które pomoc 
zostaje przydzielona, Rada Gminy podjęła trzy stosowne 
uchwały. Dzięki temu pomocą dożywiania mogą być objęte 
dzieci na wniosek nauczyciela, dyrektora szkoły czy 
przedszkola bez potrzeby przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego. Z dożywiania mogą korzystać również 
osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 Ustawy  
o pomocy społecznej. 

ALKOHOL I NIELETNI 

Na ostatniej sesji Rady Gminy przyjęto sprawozdanie  
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 
Tworóg w 2013 r. Pełnomocnik Wójta Gminy Tworóg 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Narkomanii, Teresa Chęcińska mówiła m.in.  
o przeprowadzonym projekcie profilaktyczno-
interwencyjnym „Badanie dostępności napojów 
alkoholowych dla osób nieletnich”. 

Celem projektu byłą odpowiedź na zwiększające się 
zagrożenie związane z kontaktem młodego człowieka  
z używkami takimi jak alkohol. Założeniem była próba 
zakupu alkoholu przez osobę wyglądającą na nieletnią.  
W badaniu uczestniczyło 14 punktów sprzedaży alkoholu. 
Podczas badania w 7 punktach sprzedawca zapytał  
o dowód osobisty i odmówił sprzedaży alkoholu. W jednym 
punkcie sprzedawca odmówił sprzedaży alkoholu nie 
prosząc o okazanie dokumentu tożsamości, w 6 punktach 
piwo zostało sprzedane. Zdaniem pani Pełnomocnik jest to 
sygnał do przeprowadzenia szkoleń dla sprzedawców, 
którzy powinni zdawać sobie sprawę, że sprzedaż alkoholu 
nieletnim grozi karą zgodnie z ustawą o wychowaniu  
w trzeźwości.  

Jakie jeszcze zadanie są podejmowane w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii? 

Z funduszu jakim dysponuje Teresa Chęcińska finansuje 
się m.in. działalność świetlic środowiskowych w Tworogu, 
Kotach, Świniowicach, Połomii, Wojsce, Boruszowicach 
i Brynku. Świetlice środowiskowe służą dziś nie tylko 
dzieciom, ale całym społecznościom, co pozwala 
organizować czas całym rodzinom. Na obsługę tego typu 
działalności wydano w 2013 r. kwotę 44 040 zł.  

INFORMACJA DLA OSÓB  
I ICH RODZIN, KTÓRZY MIELI, 
BĄDŹ MAJĄ PROBLEM 
ZWIĄZANY Z 
NADUŻYWANIEM ALKOHOLU 
Przypominamy, że od 4 kwietnia 2013 r. na 
ul. Słowackiego w budynku gdzie na parterze mieści się 
świetlica Koła Gospodyń Wiejskich, na piętrze po dawnym 
gabinecie stomatologicznym udostępniono pomieszczenie, 
gdzie można się spotkać we własnej grupie, w przyszłości 
porozmawiać z psychologiem Udostępnienie 
pomieszczenia ma na celu wznowienie działalności 
abstynenckiego Klubu Krokusik.  

Nasz apel: jeśli masz problem, zgłoś się do Henryka 
Pawliczka, który był prezesem Krokusika.  

Misją klubu jest: działanie na rzecz zdrowienia osób 
uzależnionych, wspieranie ich rodzin, dążenie do trwałej 
abstynencji, propagowanie idei trzeźwości, 
samokształcenie polegające na wyborze metod radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach.  

CZY W GMINIE JEST 
BEZPIECZNIE? 

Na ostatniej sesji Rady Gminy policjanci z tworoskiego 
komisariatu przedstawili informację o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie.  

W 2013 r. w Komisariacie Policji w Tworogu przyjęto 122 
zawiadomienia o przestępstwach. Z danych liczbowych 
wynika, że struktura przestępstw popełnionych na terenie 
gminy nie uległa znacznej zmianie. W dalszym ciągu 
zdarzają się kradzieże infrastruktury kolejowej zwłaszcza 
w rejonach trudnodostępnych. Udało się jednak znacznie 
ograniczyć ilość włamań i kradzieży.  

Policjanci realizując zadania służbowe zatrzymali na 
gorącym uczynku 5 sprawców przestępstw kryminalnych 
oraz rozbito dwie grupy zajmujące się kradzieżami 
infrastruktury kolejowej. Ponadto zatrzymali 32 
nietrzeźwych, w tym 21 kierowało samochodami, 
a 11 rowerami. Policjanci zatrzymali także 8 osób 
poszukiwanych na podstawie listów gończych bądź 
nakazów celem odbycia zasądzonych kar pozbawienia 
wolności.   

 



5 

 

TWG 

KURIER HOBBYSTA 
DZIECKO W KRÓLESTWIE 
KREATYWNOŚCI 

W każdym domu jest takie magiczne miejsce, gdzie 
powstają wspaniałe rzeczy. Miejsce pełne zapachów  
i smaków. Niektórzy mówią, że to serce domu i trudno 
się z tym nie zgodzić. O tym czy warto zaprosić 
dziecko do kuchni i jak kreatywnie spędzić  z nim czas 
rozmawiamy z panią Moniką Kijas – mieszkanką naszej 
gminy. 

Pani Monika mieszka w Kotach wraz ze swoja rodziną: 
mężem i 6-letnim synkiem Kubą. Zawodowo jest 
koordynatorem do spraw sprzedaży i marketingu  
w tarnogórskiej kawiarence ABC Active Baby Cafe. Na co 
dzień wychowuje synka i robi mnóstwo innych, ciekawych 
rzeczy, bo to osoba szalenie kreatywna. Tym co sprawia 
jej największą frajdę jest gotowanie. Miłość do gotowania 
dała o sobie znać dawno temu. Pani Monika z uśmiechem 
wspomina swoje pierwsze dzieło kulinarne – placki, które 
przygotowała jako mały brzdąc dla swojej mamy. Dziś jest 
posiadaczką dyplomu Mistrza Sprzedawcy, Czeladnika 
w zawodach Piekarz i Cukiernik  i potrafi wyczarować  
w kuchni prawdziwe cuda kulinarne. 

Czy do kuchni warto zaprosić dziecko?  

– Kuchnia dla dziecka, to prawdziwe królestwo 
kreatywności. Mój Kubuś zaczynał swoją przygodę  
z gotowaniem już jako półtoraroczny maluszek. Wtedy to 
po raz pierwszy upiekliśmy wspólnie świąteczne pierniczki, 
potem były pierogi i wiele, wiele innych rzeczy. Kubuś 
uwielbia razem ze mną gotować. To wspaniały pomysł na 
zabawę z dzieckiem – twierdzi pani Monika. Wspólne 
gotowanie ma sporo zalet. – Już samo przygotowywanie 
posiłków sprawia radość zarówno dziecku jak i mamie. 
I muszę podkreślić, nie ma lepszego sposobu na niejadka, 
jak właśnie wspólne gotowanie. Dziecko, które samo 
przygotowuje sobie posiłek podchodzi do jedzenia bardziej 
świadomie. Poznaje nazwy produktów i sposób ich 
łączenia, a samodzielnie przygotowana kanapka na pewno 
lepiej smakuje – mówi nasza rozmówczyni.  

 Ponadto w ten sposób dziecko uczy się, że pomaganie 
w domu jest naturalne i może być całkiem fajne. – Trudno 
o lepszy warsztat twórczego myślenia niż kuchnia, w której 
dziecko rozwija się nie tylko manualnie, ale i intelektualnie
– podsumowuje. 

„Gotuj z Monika” – czyli warsztaty kulinarne 

Doświadczenie jakie daje pani Monice praca zawodowa, 
pozwala stwierdzić, że nie tylko Kubuś, ale i inne dzieci 
w kuchni czują się wspaniale. – Dzieci uwielbiają lepić, 
ugniatać, wyciskać, kroić, tworzyć coś z niczego, a potem 
jeść ze smakiem swoje arcydzieła. Widać to doskonale na 
warsztatach kulinarnych, które prowadzę w kawiarence 
ABC. Chętnych do wspólnego gotowania nie brakuje. 
Warsztaty odbywają się raz w miesiącu, za każdym razem 
przygotowujemy wspólnie coś innego. Już od około roku 
prowadzę zajęcia kulinarne z dziećmi i widzę ile frajdy im 
to sprawia. Robimy różne rzeczy. Do najbardziej lubianych
przez dzieci należą warsztaty czekoladowe, na których 
robimy figurki z czekolady plastycznej. Bywają też 
warsztaty, przy których potrzebujemy niewielkiej pomocy 
rodziców, np. jesienne konfitury – opowiada pani Monika. 

Jednym z ulubionych dań, które dzieci przygotowują pod 
jej okiem, jest pizza. Dzieci miały okazję ją przygotować na 
spotkaniu z cyklu „Podróże po kuchniach świata”. Była 
„podróż” do Brazylii, podczas której dzieci robiły 
brazylijskie Coxinha de galinha – kotleciko-pierożki 
z kurczaka z sałatką warzywną. No i oczywiście Włochy 
z pizzą w roli głównej. Dzięki takim warsztatom dzieciaki 
nie tylko poznają kuchnie różnych krajów, ale także ich 
tradycje. Prowadzenie tego typu warsztatów to spore 
wyzwanie. Pani Monika przygotowuje się do nich starannie 
w domu. Taka praca wymaga nie tylko umiejętności 
kulinarnych, ale i pedagogicznych, których zdaniem 
właścicielki kawiarenki, pani Ani Zydek, Monice Kijas nie 
brakuje. – Dzieci ją uwielbiają – przyznaje pani Ania. 

 

 

Foto. Na zdjęciu Monika Kijas podczas swoich warsztatów. Kulinarna 
zabawa to jej zdaniem najlepszy sposób na niejadka.   
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KURIER KULTURALNIE 
DO TAŃCA I DO RÓŻAŃCA 

Jakie kobiety mieszkają w Boruszowicach i Hanusku? 
Odpowiedź przyniósł trzeci babski comber 
zorganizowany przez miejscowe Koło Gospodyń 
Wiejskich. Panie są prawdziwymi wulkanami energii, 
uśmiechnięte, pomysłowe i w dodatku z ogromnym 
poczuciem humoru. Kto nie wierzy, niech przyjdzie za 
rok. Już wiadomo, że kolejny comber odbędzie się  
w styczniu i prawdopodobnie chętnych znów będzie 
więcej niż miejsc.  

Niespodzianką były też drobne upominki przygotowane 
przez członkinie koła, które losowo otrzymało pięćdziesiąt 
uczestniczek zabawy. – Przy organizacji imprezy jest 
sporo pracy, na szczęście możemy na siebie liczyć. Każda 
z nas zajmuje się czymś innym. Tworzymy zgraną grupę. 
Chciałam podziękować swoim koleżankom z koła za pracę 
jaką włożyły w przygotowania. Nie mogę pominąć sołtysa, 
Mariana Łuczaka. Od kilku lat stara się aktywizować 
miejscowości i pomaga nam jak tylko może  – mówi pani 
Irena. 

Impreza odbyła się 15 lutego w restauracji „Hanusek”. 
Zjawiło się ok. 120 pań z całej gminy, Gliwic, Strzybnicy, 
Zabrza, Piekar Śląskich, Miedar i Księżego Lasu. Jedynym 
uprawnionym do przebywania na sali mężczyzną był Adam 
Sośnica odpowiedzialny za oprawę muzyczną. – 
Zainteresowanych było mnóstwo, ale restauracja nie 
pomieściłaby większej ilości osób – wyjaśnia 
przewodnicząca Koła, Irena Wallach, która skromnie 
przyznaje, że imprezę należy uznać za udaną. – To 
świetny sposób na oderwanie się od codzienności, na 
zdrową zabawę z wesołym gronie – twierdzi. Uczestniczki 
rzeczywiście pokazały fantazję. Na parkiecie tańczyły 
smerfy, kowbojki, czerwony kapturek, zakonnica, diablica, 
kocica, a nawet krowa mućka. Jednak największe 
zainteresowanie wzbudziło przebranie Ireny Kandzia, 65-
letniej członkini KGW. Pani Irena wystąpiła w roli niezwykle 
barwnego klauna i zdobyła I nagrodę w konkursie na 
najlepszy kostium.  

Gościem specjalnym babskich ostatków była europosłanka 
Małgorzata Handzlik. Gospodynie z Boruszowic-Hanuska 
poznały panią poseł podczas II Europejskiego Spotkania 
Kobiet w pałacu w Nakle Śląskim, które odbyło się w lipcu 
ubiegłego roku. – Pani Małgorzata powiedziała wtedy pół 
żartem pół serio, że chętnie przyjechałaby na jakąś naszą 
imprezę. Postanowiłyśmy ją zaprosić i ku naszej radości 
zgodziła się przyjechać – mówi pani Irena. Choć pani poseł 
nie zabawiła długo, nie zapomniała o drobnym prezenciku 
dla każdej z pań – niewielkim słoiku miodu. – My również 
przygotowałyśmy pamiątkę w postaci naszego zdjęcia  
z zeszłorocznego combru, które pani Małgorzacie bardzo 
się spodobało. Mamy nadzieję, że okazji do spotkań 
będzie więcej – mówi przewodnicząca Koła. 

 

Koło działa już od kilku lat, w tej chwili liczy 19 osób 
w wieku od dwudziestu do siedemdziesięciu lat. Mimo 
różnic pokoleniowych, kobiety potrafią się zorganizować, 
zmobilizować i działać. Spotykają się w każdą drugą środę 
miesiąca w świetlicy OSP i jak przyznają są otwarte na 
nowe członkinie. Przewodnicząca mówi o KGW krótko: 
jesteśmy do tańca i do różańca. Trudno się więc dziwić, że 
comber dziarskich kobietek cieszy się niesłabnącym 
zainteresowaniem.  

Organizatorzy babskiego combra dziękują sołtysowi, 
Marianowi Łuczakowi za pomoc i wsparcie finansowe, 
właścicielom piekarni „Dżelfa” w Hanusku oraz 
właścicielom i obsłudze restauracji „Hanusek”. 

TRADYCJA I MŁODA KREW 

Gdy 25 lutego wchodzimy do świetlicy środowiskowej 
w Połomi, praca wrze. Na podłodze leżą motki dratwy i 
stosy słomy, nie innej tylko żytniej, bo długa nadaje 
się do tego najlepiej. Młodzi strażacy z miejscowej 
Ochotniczej Straży Pożarnej klęcząc składają słomę do 
słomy i mocno związują dratwą kolejne fragmenty 
powrósła. 



7 

 

– Ręce jeszcze nie bolą, ale nogi tak – przyznają chłopcy. 
Przygotowania do tegorocznego wodzenia niedźwiedzia 
trwają w najlepsze. To trzecie „Bery” w tej miejscowości po 
kilkuletniej przerwie. Wcześniej, podobnie jak w Wojsce, 
wydarzenie było nieodzowną częścią ostatkowej zabawy. 
Grupę przebierańców w całości tworzą młodzi strażacy. Ci 
sami, którzy zaangażowali się w remont świetlicy. Część z 
nich już w poprzednich latach chodziła po domostwach. – 
Nikt ich nie uczył kręcenia powróseł, uczą się na własnych 
błędach, ale ponieważ są zdolni, już widać efekty – mówi 
sołtys, Stefan Paś wskazując na częściowo wykonany 
korpus „bera”. Skręcona słoma została przyszyta dratwą 
do kufajki, w jej rękawach widać rury.  – To dla 
usztywnienia konstrukcji – wyjaśnia sołtys. Na wykonanie 
czekają nogi i głowa niedźwiedzia, póki co widać tylko jej 
szkielet na bazie hełmu i siatki. Do tej pory głowa misia 
była pożyczana a strój przygotowywany każdego roku. 
Strażacy mają nadzieję, że kilkudniowa harówka opłaci się 
i strój przetrwa do przyszłego roku.– To taka nasza 
modernizacja w starym stylu, chyba, że strój zjedzą mole – 
dodaje żartobliwie sołtys. 

Ekipa wyruszyła w sobotni poranek (1marca) z ambitnym 
zamiarem odwiedzenia wszystkich domostw. W końca 
każda gospodyni chce zatańczyć z „berem” i uszczyknąć 
chociaż trochę „misiowej” słomy – ma to zapewnić 
szczęście i dostatek domostwu. Gospodarza z kolei czekał 
taniec z „babą”, która w swoich koszu skrupulatnie chowa 
datki w postaci np. jajek czy drobnych pieniędzy. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Rolą przebiegłego diabła jest zapowiadanie zbliżającego 
się „bera”, policjant z kolei wlepia zatrzymanym pojazdom 
mandaty-zaproszenia na zabawę ostatkową. Śmierć – ta 
postać w grupie z Połomii pojawia się po raz pierwszy, ma 
przypominać wszystkim wesołkom o doczesności i 
nieuniknionym spotkaniu z kostuchą. Ostatni z grupy, 
myśliwy, realizuje swoją powinność na zabawie ostatkowej 
w miejscowej świetlicy. Jego zadaniem jest rytualne 
„zabicie” niedźwiedzia, uosobienia całego zła 
nagromadzonego w trakcie roku. Po symbolicznym 
unicestwieniu zła, zostaje pokazany pluszowy, mały miś –
symbol nadziei i nowego życia.  

Więcej zdjęć na naszej stronie internetowej 
www.twg-kurier.pl 

INNEGO SCENARIUSZA NIE 
PRZEWIDUJĄ… 

Zatańczyli, zaśpiewali, a zachwycone gospodynie 
częstowały czym tylko mogły i obdarowywały
drobnymi datkami... Grupa przebierańców bez 
wytchnienia zapraszała mieszkańców Wojski na 
wieczorną zabawę ostatkową. Od lat w poniedziałek 
przed środą popielcową po sołectwie maszeruje „Ber”,
a wtórują mu weseli towarzysze. Innego scenariusza 
mieszkańcy wsi nie przewidują. Tradycji musi się stać 
zadość.  

Grupa przez 12 godzin przygotowywała strój niedźwiedzia.  
Następnego dnia (3 marca) wstała już o 3 rano, by ubrać 
„Bera”. Rankiem, w barwnych strojach, uzbrojeni 
w instrumenty i świetne humory, wyruszyli w stronę 
domostw. Po całym, wyczerpującym dniu wodzenie 
niedźwiedzia znalazło finał w Barze „Myśliwskim”, gdzie 
odbyła się zabawa ostatkowa. Organizatorami impreza
była rada sołecka, Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
i Bar „Myśliwski”. Jak co roku najlepsze przebrania zostały 
nagrodzone. Tym razem pierwsza nagroda jednogłośnie 
trafiła do Justyny i Dariusza Popielarz, którzy przebrali się 
za Simpsonów (zdj. na okładce).   

Foto. W skład wesołej kompanii weszli: Piotr Woldan (niedźwiedź), Marcin 
Grzesiek (strażak), Marek Wojciechowski (myśliwy), Michał Szotek 

(baba), Łukasz Jergla (diabeł), Radosław Paś (śmierć), Martin Szczygieł 
(policjant),Kamil Zakrzewski (muzykant), Arni Szewczyk 

(muzykant),Mirosław Dziambor (muzykant). 

Foto. Uśmiech na twarzy gospodyni to najlepsza nagroda za trud  
w długotrwałe przygotowania „berów”. A ciasteczka… No cóż, trudno 

odmówić słodkiej, krzepiącej przekąski. 
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Jako pierwsze na scenie pojawili się najmłodsi tancerze, 
którzy w mgnieniu oka zdobyli serca publiczności. Z kolei 
zespół „Bez Chłopa” nie pozostawił kobietkom żadnego 
wyboru. Smutne i poważne miny musiały znikną. Kiedy 
artystki wykonały swój zmysłowy taniec z „nudelkulą” (na 
zdj. powyżej) oraz zaczęły wywijać kolorowymi spódnicami 
w rytmie kankana, panie na widowni śmiały się do łez.  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Foto. W skład barwnego korowodu weszli: Daniel Popielarz 
(niedźwiedź), Rafał Jaworek (baba), Marcin Żyta (myśliwy), Marcin Pelka 
(akordeonista), Marek Pierończyk (policjant), Adam Pogrzeba (bęben), 

Andrzej Dressler (Teufelsgeige), Patryk Kałuża (poganiacz). 

Dodatkowymi atrakcjami były wyroby rękodzielnicze 
prezentowane przez lokalne artystki: Iwonę Borowiec, 
Renatę Kanafkę i Jolę Warzechę. Organizatorzy: Gminny 
Ośrodek Kultury w Tworogu i tutejszy Urząd Gminy 
przygotowali również niespodziankę w postaci losowania 
nagród. Ponadto każda uczestniczka zabawy otrzymała 
torbę na zakupy z logiem gminy i płytę z filmem „Leśno 
rajza”.  

Więcej zdjęć na stronie internetowej www.gok-tworog.pl 

BABY NA WESOŁO! 

To się nazywa zabawa! W ostatkowy wtorek, 4 marca  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu dosłownie 
zaroiło się od „bab”. Ok. 170 kobiet z terenu gminy,  
a także Tarnowskich Gór i Strzybnicy spotkało się na 
szóstym już „Babińcu”.  

Gości przywitał wójt Eugeniusz Góźdź życząc wszystkim 
udanej zabawy. Program artystyczny złożony był  
z występu zespołu teatralno-kabaretowego „Bez Chłopa” 
przeplatanego popisami dzieci i młodzieży z koła 
tanecznego działającego przy GOK. 
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Nagrody zostały wręczone 26 lutego. Spotkanie otwarł 
Teatr „Bez-Miary”. Młodzi aktorzy podzielili się emocjami 
prezentując „Nasz sen o lataniu”. Mottem spektaklu jest 
myśl: „Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy 
potrzebę latania.” Te słowa miały być  przesłaniem dla
wszystkich laureatów i inspiracją do nowych poszukiwań. 

A oto zwycięzcy: 

Grupa najmłodsza (uczniowie klas I-III szkół 
podstawowych): 
I miejsce – Paweł Pilipow ze Szkoły Podstawowej  nr 9 
w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Kajetan Paszek ze Szkoły Podstawowej  nr 9 
w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Kinga Drużyńska ze Szkoły Podstawowej  nr 9 
w Tarnowskich Górach, 
III miejsce – Adam Gruszka ze Szkoły Podstawowej  
w Boruszowicach. 

Grupa młodsza (uczniowie klas IV-VI szkół 
podstawowych): 
I miejsce – Olaf Łukomski ze Szkoły Podstawowej  nr 9  
w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Weronika Wowro ze Szkoły Podstawowej   
nr 15  w Tarnowskich Górach, 
III  miejsce – Alicja Pluta   ze Szkoły Podstawowej  nr 9  
w Tarnowskich Górach. 

Grupa starsza (uczniowie gimnazjum): 
I miejsce – Daria Bal z Gimnazjum w Brynku, 
I miejsce – Aleksandra Uliasz z Publicznego Gimnazjum  
nr 3 w Tarnowskich Górach, 
II miejsce – Jadwiga Beśka z Publicznego Gimnazjum  
nr 1 w Tarnowskich Górach, 
III miejsce – Agnieszka Bąk  z Gimnazjum w Brynku, 
III  miejsce  - Małgorzata Kowalska z Publicznego 
Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

KARNAWAŁOWI SENIORZY 

26 lutego w GOK-u odbyło się spotkanie zorganizowane 
przez Akademię Seniora zatytułowane „W karnawale świat 
się kręci”. Słuchacze dyskutowali na temat obyczajów 
karnawałowych i świetnie się bawili w pomysłowych 
przebraniach takich jak na zdjęciu poniżej.  

RECYTACJA NA SZÓSTKĘ 

– Tylko co to takiego poezja. Niejedna chwiejna 
odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie 
wiem (…) – wyznaje Wisława Szymborska. Obserwując 
XIV Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych  
i Gimnazjów w Brynku, nasuwa się jedno – definicja 
nie ma znaczenia. Liczą się emocje, a tych po raz 
kolejny było mnóstwo.  

Recytatorzy, w sumie ok. 80 uczniów z  całego Powiatu 
Tarnogórskiego, zaprezentowali się 19 lutego  
w Gimnazjum w Brynku. Przesłuchania trwały do wieczora. 
– Cieszymy się niezmiernie, że tegoroczny Konkurs 
zgromadził rekordową, niespotykaną od lat liczbę 
uczestników. Na liście gimnazjalistów znalazło się 29 
recytatorów i to w tej grupie poziom był najbardziej 
wyrównany i niezwykle wysoki. Tu nie było przypadkowych 
osób i przypadkowych prezentacji – relacjonuje polonistka, 
Anna Rogala-Goj. Zdaniem nauczycielki uczestnicy 
konkursu radzą sobie coraz lepiej. Już nie zdarzają się za 
długie i nudne teksty. Te, wybrane przez recytatorów, 
pokazują ich możliwości, talent. 

– A nam organizatorom pozostało przeświadczenie, że 
cały ten trud organizacji tak poważnego przedsięwzięcia 
nie poszedł na marne. Pozostała z nami aura święta 
poetyckiego słowa, piękne dekoracje, a w pamięci – pełne 
emocji, wewnętrznej prawdy – prezentacje najlepszych. 
Jak nie pamiętać Ani z Zielonego Wzgórza, osobistych 
tekstów Wisławy Szymborskiej, uroczego, z kokieterią 
wygłoszonego „Bławatka”, Mikołajka i wielu innych 
bohaterów literackich, którzy zostali wywołani z kart 
literatury przy okazji naszego Konkursu – podsumowują 
zaangażowani w przygotowania nauczyciele: Anna 
Rogala-Goj, Eleonora Krywalska i Michał Gowin. 
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Narciarstwo alpejskie – tukej wygro tyn, co nojwarci 
sjedzie z góry na dół po specjalnyj trasie na szijach.  
Narciarstwo dowolne – tak richtig chodzi o to, coby jak 
gibko przejechać cołko trasa i do tego jeszcze robi w lufcie 
roztomajte koziołki. 
Saneczkarstwo – jak bobsleje ino sonki inne, takie 
łodkrytye. Trza se na nie siednąć, łodepchnąć sie, a potym 
legnąć.  
Skeleton – do tego trza tor. trza se legnąć na sonkach 
i jechać po tym torze gową w dół.  
Skoki narciarskie – Tyn sport tyż wszyscy znają. Siado 
sie na bolka ze szyjami przyłonaczonymi do girów, 
rozpyndzo sie w torze i furgoooo. Oby nojdali. A potym 
ląduje, coby sie niy obalić. 

To tak trocha ło sportach na tych igrzyskach. Kupa tego je. 
Łozdano 295 medali w 98 konkurencjach. To boły pikne 
Igrzyska. Fajnie zorganizowane i dobrze sie na nie 
patrzało. Kupa piyniyndzy poszło na to wszystko. Nasi byli 
zadowoleni i momy kolejne powody do dumy. Mianują sie: 
Justyna, Kasia, Luiza, Natalia, Kasia, Kamil, Zbyszek, 
Janek i Konrad.  

Kibicujcie naszym! Czimcie sie! 

Karolina Gatys

WYMIEŃ „TWG KURIERA” NA 
KUBEK! 

Urząd Gminy w Tworogu przygotował dla naszych 
czytelników niespodziankę – kubek z logiem gminy. Jak go 
zdobyć? Wystarczy regularnie kupować nasz miesięcznik 
i zachować przeczytany egzemplarz. W kolejnych 
numerach poinformujemy kiedy i gdzie będzie można 
wymienić gazety na kubek.  

AKCJA – STARE ZDJĘCIA 

Zachęcamy do włączenia się do akcji zbierania starych 
fotografii z terenu naszej Gminy, w ramach projektu 
„Pielęgnacja tradycji, śląskich korzeni oraz historii 
obszaru obecnej Gminy Tworóg poprzez wydanie 
albumu z fotografiami”. Efektem końcowym będzie 
wydanie albumu z najciekawszymi zdjęciami. Projekt jest 
finansowany ze środków Unii Europejskiej. Włączyły się do 
niego szkoły z naszego terenu. Prosimy rodziców 
o wspomożenie akcji. Album będzie przedstawiał życie 
mieszkańców sprzed lat oraz architekturę (ogólnie nasze 
środowisko). Mogą to być zdjęcia z imprez rodzinnych (np. 
wesela), religijnych (Boże Ciało, prymicje itp.) czy innych 
(1-maj itp.) oraz zdjęcia obiektów (których już nie ma, lub 
zmieniły swój wygląd). Najmilej będą widziane zdjęcia 
sprzed II wojny światowej, ale też młodsze, jeśli ukazują 
ciekawy obiekt. Zdjęcia będą skanowane i oddane 
właścicielowi nienaruszone. Akcję zbierania zakończymy 
ostatniego marca bieżącego roku. Album wg planów ma 
zostać wydany na przełomie maja i czerwca tego roku.
Jeżeli ktoś ma jakieś ciekawe fotografie, a nie ma 
w rodzinie dzieci w wieku szkolnym, proszę przynieść 
zdjęcia do urzędu gminy Tworóg – pokój 114 lub 
skontaktować się telefonicznie – 32 285 74 93 wew. 57 
(z koordynatorem projektu - Joanną Leksy)  

TWG KURIER – KULTURALNIE 

POGODOMY SE O SOCZI 

Dzioło, sie dzioło! Co łoni w tyj Rosyji nawyrobiali? Medali 
tyla, wiela sztyry lata tymu.  Ino tych złotych momy trocha 
wiyncy. Nojprzód Kamil. Jak Małysz pedzioł, że niy bydzie 
dali skokać, to sie ludzie nerwowali. A tu taki Stoch 
wyłonaczoł nom dwa złote medale. Fto by pomyśloł, że po 
Małyszu bydymy mieć mistrza olimpijskiego? A łon jeszcze 
łostatniego słowa niy pedzioł. Potym Justyna. Łona 
pokozała, że ze złamaną szwają  tyż do sie wygrać. 
Leciała tak wartko, że aż Rusy się dziwowali. A te 
wszystkie Norweżki, Szwedki czy insze Finki to sie mogły 
skryć. Ino trza fest chcieć i ciynżko robić. To boł łod niej 
piónty medal na Igrzyskach. Tako baba! Prawdziwo 
góralka. Bohaterem łostoł tyż Zbigniew Bródka, kery 
pieronym wartko jeździoł na szlynzuchach. Tera momy 
nowo miara czasu. Jedna Bródka = 0,003 s. Jak łon cis! 
Tyn chop, co we telewizorze ło tym godoł, bołby dostoł 
hercklekotów. Jak łon sie nerwowoł! A my w chałpie? 
Łoooooo, co to boło. A jak w końcu pedzieli, że  momy tyn 
medal, to nom się gymby cieszoły, a cieszoły! No i na 
koniec nasze baby pokozały, że niy ino chopy poradzą 
jeździć na szlynzuchach. Sztyry lata tymu miały brąz. 
Terozki mają srebro. Może na nastympne igrzyska przidzie 
czas na tyn, pikny złoty medal... A chopy, z naszym 
fojermanem Bródką na przodku se wyłonaczyli brónotny 
medal. I gryfnie! Terozki my mieli 11 plac w medalach. 
Wygrały Rusy. Te cołkie igrzyska pokozały ich z piyknyj 
strony. Fest sie postarali. Kupa ludzi ciynżo robioło, coby 
żodnymu nic niy brakowało i coby żodnymu nic się niy 
stało. Igrzyska pokozaly richtig fajno Rusyja. Ło polityce 
godać niy byda, bo sie na tym niy znom. Tukej liczoł sie ino 
sport. 

Coby te Igrzyska łostały we pamiynci, to terozki pogodomy 
se ło konkretnych sportach, co je we telewizorze szło 
obejrzeć.  

Biathlon – po szyji na kożdo gira, kije do rynki, a na 
plecach gywera. Nojprzód leci sie runda na tych szyjach,  
a potym na szisbudzie symuje sie ta gywera i sie szczylo. 
Roz cza stoć, a roz cza se legnąć. 
Biegi narciarskie – jak biathlon ino bez gywery. No i trza 
trocha wiyncyj i warci lecieć.  
Bobsleje – a do tego to już trza mieć specjalny plac. Taki 
tor, co wyglondo trocha jak pół ruły i ekstra sonki, kere 
pieruńsko wartko jadą. 
Curling – a to je na prowda ciekawy sport. Grają dwie 
drużyny, po sztyrech ludzi. Po specjalnym torze ciśnie sie 
kamynie, kere wyglądają jak tyjkana. Taki kamień je fest 
ciynżki, bo woży koło 20 kilo. Dwóch loto przed tą tyjkaną  
z mietłami i łonaczą tak zwany tor do tego kamynia. 
Hokej na lodzie – tyn sport chyba kożdy zno. 6 bab abo 
synków loto we szlynzuchach po lodzie z kijami, kere 
wyglądają jak kryka. Wciepują nimi konsek gumy do 
bramki. A to niy je takie tak lekko, besto niykiedy sie wadzą 
i pierą.  
Kombinacja norweska – tukej trza umieć gibko lotać  
i daleko furgać. 
Łyżwiarstwo figurowe – szlynzuchy, muzyka, fajny klajd  
i tańcuj! 
Łyżwiarstwo szybkie – na szlynzuchach trza lotać jak 
Bródka. Startuje sie we dwóch. Po jednym na kożdym 
torze. 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
CIERPLIWOŚCI! WKRÓTCE 
REMONT! 

W ostatnich miesiącach dotarło do nas wiele 
krytycznych głosów pod adresem głównego 
skrzyżowania w Tworogu. Wszyscy są zgodni,  
że zarówno droga jak i skrzyżowanie są niebezpieczne  
i wymagają przebudowy. Wielu mieszkańców złożyło 
swoje podpisy pod petycją do Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad. Dziś możemy z radością 
powiedzieć, że remont ponad siedmiokilometrowego 
odcinka od Pustej Kuźnicy do Tworoga wraz  
z przebudową skrzyżowania rozpocznie się jeszcze  
w tym roku. Pod koniec lutego GDDKiA ogłosiła 
przetarg na realizację zadania.  

Po kilku spotkaniach, najpierw w Katowicach, potem  
w Warszawie i znowu w Katowicach, po oczekiwaniu na 
spotkanie u wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej  
i ponownym skierowaniu do Katowic,  udało się. W połowie 
lutego doszło do spotkania z Ewą Tomala-Borucką – 
dyrektor GDDKiA. To był moment przełomowy, zielone 
światło dla rozpoczęcia działań. Jeszcze w lutym 
ogłoszono przetarg. Teraz pozostaje czekać na jego 
rozstrzygnięcie. Wygląda na to, że mieszkańcy będą 
musieli uzbroić się w cierpliwość i wyrozumiałość.  
Z pewnością czekają nas spore utrudnienia w ruchu, ale 
efekty powinny położyć kres problemom w ruchu 
drogowym na tym odcinku. Remont będzie 
przeprowadzony w systemie dwuletnim tzn. zostanie 
rozpoczęty w bieżącym roku, a zakończony w kolejnym. 
Droga będzie wykonana w zasadzie od podstaw, powstaną 
nowe chodniki, lewoskręty oraz skrzyżowanie  
z prawdziwego zdarzenia z pełną sygnalizacją świetlną.  

– W GDDKiA podobało się, że nie działamy na drodze 
protestu, tylko prośby. Bo rzeczywiście tak było. Nasze 
prośby były poparte petycjami licznie podpisanymi przez 
mieszkańców gminy, a także m.in. statystykami 
policyjnymi, z których jasno wynikało, że skrzyżowanie jest 
niebezpieczne – mówi wójt. 

Od stycznia 2011 r. do 30 października 2013 r. doszło tam 
do 9 zdarzeń drogowych, w tym dwóch wypadków 
i siedmiu kolizji.   

Nie da się ukryć, że o Tworogu nikt by na szczeblu 
rządowym nie pamiętał, gdyby nasi samorządowcy 
odpuścili temat. Oni tymczasem, z wójtem na czele dbali,
by o temacie było głośno. – Dziękuję mieszkańcom, 
sołtysom, radnym za zaangażowanie w temat i złożenie 
podpisów na listach poparcia. W sumie było ich ponad 
1200! To bardzo dużo. Jestem również bardzo wdzięczny 
sąsiednim gminom i powiatom za okazane wsparcie, 
w szczególności burmistrzowi Lublińca, Edwardowi 
Maniurze – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź dodając, że 
każdy w ten sposób przyczynił się do doprowadzenia do 
remontu.  

JEST PIASKOWA, BĘDZIE 
ASFALTOWA 

Po powodzi w 2010 r. gmina zgłosiła do Urzędu 
Wojewódzkiego szkody m.in. ul. Piaskową w Kotach. Ulica, 
jeszcze w tym półroczu zostanie wyremontowana ze 
środków rządowych na przeciwdziałanie i usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych.  

Mając na względzie problemy zgłaszane przez 
mieszkańców Kotów na zebraniach wiejskich, w zeszłym 
roku złożono wniosek o środki na remont wspomnianej 
drogi. 27 lutego br. wójt, Eugeniusz Gwóźdź  odebrał 
promesę na dofinansowanie przebudowy ul. Piaskowej
w Kotach. Wójt zaznacza, że o środki na tego typu zadania 
gmina wnioskuje od kilku lat, dzięki temu wiele ulic 
i przepustów już zostało wyremontowanych (w Mikołesce, 
Połomi, Tworogu). Jesteśmy jedyną gminą w powiecie, 
która korzysta z tych środków. Wysokość dotacji będzie 
wynosić 150 tys. zł i zostanie udzielona na podstawie 
umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego po 
przekazaniu przez nią, do 30 maja, odpowiednich 
dokumentów. Wójt dziękuje wicewojewodzie śląskiemu, 
Andrzejowi Pilotowi za udzielone wsparcie.  

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓW 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 
powinien zbierać faktury VAT.  

W terminie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 
2014 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy 
Tworóg wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do 
31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2014 r. W 2014 roku stawka zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
została ustalona w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Limit 
zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r. wynosi
81,70 zł x ilość ha użytków rolnych.  

Foto. Ruch, tłok, nierówna nawierzchnia… To skrzyżowanie aż prosi się  
o przebudowę. Trzeba jednak pamiętać, że kiedy rozpocznie się remont, 
przez pewien czas utrudnienia w ruchu będą jeszcze większe. Prosimy 

więc mieszkańców gminy o cierpliwość 
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BUDOWA SIECI 
SZEROKOPASMOWEJ W GMINIE 
TWORÓG 

Na terenie czternastu gmin Górnego Śląska, między 
innymi w Tworogu, jest realizowany projekt „Budowa 
sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa 
informacyjnego na terenie gmin Górnego Śląska wraz 
z punktami dostępu Hot-Spot”. Po zakończeniu 
budowy sieci, gmina będzie miała do dyspozycji 
wszechstronne medium o ogromnym potencjale.  
W jaki sposób zostanie wykorzystane? To w dużej 
merze zależy od kreatywności samorządowców.  

Celem projektu jest budowa infrastruktury 
szerokopasmowej w postaci sieci bezprzewodowej 
transmisji danych na potrzeby funkcjonowania jednostek 
samorządu terytorialnego na terenie 14 gmin województwa 
śląskiego: Bieruń, Pilchowice, Świętochłowice, Chorzów, 
Chełm Śląski, Ornontowice, Katowice, Krupski Młyn, 
Miasteczko Śląskie, Tworóg, Wielowieś, Siemianowice 
Śląskie, Bytom i Gliwice. Budowana infrastruktura ma 
charakter niekomercyjny i jest finansowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 
– Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa 
Informacyjnego. Dofinansowanie wynosi 85 procent 
wartości inwestycji, pozostałe 15 procent ponoszą gminy. 
W przypadku Tworoga wkład własny wynosi  87 690,00 zł. 
Wartość brutto projektu: dot. Gminy Tworóg 584 600,00 zł. 

Budowana infrastruktura sieci będzie oparta głównie  
o technologie bezprzewodowe z wykorzystaniem 
następujących zakresów częstotliwości: 
1. Radiolinie cyfrowe na licencjonowanym paśmie   
w przedziale od 13 GHz do 38 GHz 
2. Stacje bazowe LTE/WiMAX – Licencjonowane pasmo 
radiowe w przedziale 3,6 – 3,8 GHz 
3. Mosty radiowe, HotSpoty – Pasmo radiowe 
niewymagające pozwolenia 2,4 i 5,4 GHz  

Samorządy biorące udział w projekcie posiadają 
rezerwację częstotliwości w zakresie 3600 – 3800 MHz  
w systemie punkt-wielopunkt na obszarze przetargowym 
UKE oznaczonym jako obszar 24.2. 

Budowana sieć będzie mieć charakter wielousługowy tzn. 
będzie umożliwiać przesyłania wielu rodzajów usług  
w ramach pojedynczego medium transmisyjnego. Medium 
pozwoli np. na zastosowanie monitoringu miejskiego  
z wykorzystaniem kamer w jakości HD jako narzędzia 
prewencyjnego. Ponadto zarejestrowany materiał może 
posłużyć w czynnościach przed procesowych 
prowadzonych przez odpowiednie organy (Policja, 
Prokuratura). Można również wykorzystać monitoring do 
obserwacji terenów leśnych pod kątem zagrożenia ppoż. 
Co jeszcze? Gmina będzie mogła skorzystać z usługi 
transmisji danych (połączenie pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi miasta, systemem wewnętrznym obiegu 
dokumentów, współdzielenie zasobów sieciowych 
pomiędzy tymi jednostkami np. postawienie wspólnego 
dysku na którym gromadzone są dane, biuletyny 
publiczne, rozporządzenia, przepisy wewnętrzne, wnioski). 

Z kolei usługa transmisji głosu pozwala na uruchomienie 
telefonii VOiP (telefonia internetowa), która bez kosztowo 
pozwoli prowadzić rozmowy pomiędzy jednostkami 
i beneficjentami.  

 

Foto. Sieć wielousługowa oparta o transmisję pakietową 

Budowa jednolitej infrastruktury sieci szerokopasmowej 
oznacza konkretne korzyści: poszczególne samorządy 
będą mogły korzystać z usług wydajnej, niezawodnej oraz 
funkcjonalnej infrastruktury teletransmisyjnej dającej 
możliwość uruchomienia scentralizowanego zarządzania 
i opieki serwisowej siecią z jednego centrum (bez 
wykluczania możliwości zarządzania rozproszonego); 
możliwość wspólnego (hurtowego) zakupu usług, np. 
zakupu łącza Internetowego dla wszystkich partnerów 
projektu (Gmin), co może prowadzić do znaczącego 
obniżenia kosztów tego łącza; możliwość wykorzystania 
infrastruktury w szerszym kontekście (nie tylko w obrębie 
pojedynczej Gminy) w celu poprawy bezpieczeństwa, np. 
wspólny system monitoringu i powiadamiania 
kryzysowego. 

Sieć zostanie wykonana dla 16 stacji klienckich głównie 
przy wykorzystaniu technologii radiowej, wykorzystując 
połączenie PMP, bezpośrednio do projektowanych 2 stacji 
bazowych.  

W celu zapewnienia dostępu do Internetu zostanie 
wybudowanie przyłącze światłowodowe pomiędzy węzłem 
operatora telekomunikacyjnego a Urzędem Gminy. 
Zakłada się wybudowanie przyłącza do Telekomunikacji 
Polskiej S.A. W Urzędzie Gminy zlokalizowana będzie 
serwerownia do zarządzania wybudowaną infrastrukturą 
sieci, w tym do zarządzania pasmem dostępu do Internetu. 
Internet szerokopasmowy zostanie dostarczony po 
zakończonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie 
dostawcy lub dostawców Internetu dla wszystkich 
partnerów projektu tj. 14 gmin. 

Inwestycja jest prowadzona zgodnie z prawem 
budowlanym i nie zagraża zdrowiu i życiu. 

W dniu przekazania gazety do druku do tutejszego urzędu
gminy wpłynęło pismo Rady Rodziców działającej przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Boruszowicach, 
w którym została poruszona kwestia bezpieczeństwa 
dzieci związanego z montażem zespołu anten na dachu 
budynku szkoły.  

Gmina Tworóg oficjalnie wystąpiła o wnioskowane 
dokumenty do firmy wykonawczej. Więcej na temat 
bezpieczeństwa prowadzonej inwestycji napiszemy 
w kolejnym numerze „TWG Kuriera”.  
 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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II MIEJSCE SPARTY W TURNIEJU 
HALOWYM W LUBLIŃCU 

9 lutego 2014 r. (niedziela) drużyna trampkarzy 
prowadzona przez Ryszarda Pilarskiego i Henryka 
Chmiel zajęła 2 miejsce w turnieju halowym 
trampkarzy Sparty Tworóg o Puchar Starosty Powiatu 
Lublinieckiego.  

W turnieju wystartowało 13 drużyn z Podokręgu Lubliniec, 
które zostały podzielone na 4 grupy. Nasi zawodnicy 
pewnie pokonali rówieśników z Koszęcina i Sadowa 
zapewniając sobie awans z pierwszego miejsca w grupie. 
Sparta wystąpiła  w składzie: Gliwa – Chmiel – Nowak – 
Karkocha – Gawlik – Piejek – Krupinski –  Pipke – Zuber. 
Najlepszym strzelcem turnieju został Michał Gawlik, który 
zdobył 7 bramek. Gratulacje! Mecz finałowy był bardzo 
wyrównany, dużo zmarnowanych 100% sytuacji. Dwie 
bramki dla Akademii sportowej padły  po błędzie 
ustawienia obrony. Poniżej końcowa tabela zawodów: 

1 AS Lubliniec 
2 Sparta Tworóg 
3 Orzeł Pawonków 
4 MLKS Woźniki 
5 Ruch Kochanowice 
6 Płomień Borowe 
7 Śląsk Koszęcin 
8 Błękitni Herby 
9 Sieraków Śląski 
10 Płomień Przystajń 
11 Dragon Rusinowice 
12 Pokój Sadów 
13 Unia Kalety 

Drużyna trampkarzy na co dzień występuje w okręgowej 
lidze juniorów młodszych. Po pierwszej rundzie zajmuje  
4 lokatę na 12 zespołów z okręgu Częstochowy. Nasi 
chłopcy rywalizują z drużynami młodzieżowymi klubów  
z drugich, trzecich, czwartych i okręgowych lig, między 
innymi: Stradom Częstochowa, Skra Częstochowa, MKS 
Myszków, Sparta Lubliniec, Unia Kalety, GKS Starcza, 
Start Soborzyce, Zieloni Żarki, GKS Poczesna, Jedność 
Boronów, Orzeł Kiedrzyn. Serdecznie Zapraszamy na 
mecze naszych grup młodzieżowych wiosną, które 
rozpoczną się z początkiem kwietnia. 

Za zarząd klubu LKS „Sparta” Tworóg 
Michał Kwiecinski 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 KARNAWAŁ Z BABCIĄ  
I DZIADKIEM  

Występy artystyczne, konkursy, wierszyki i piosenki 
dla seniorów. Tak w skrócie wyglądały obchody dnia 
Babci Dziadka, przygotowane przez uczniów 
i nauczycieli SP w Tworogu, które w tym roku upłynęły 
pod znakiem karnawału. 

Dzień Babci i dziadka w tworoskiej podstawówce to już 
tradycja. Co roku uczniowie tej szkoły zaskakują 
styczniowych jubilatów nowym scenariuszem. W tym roku 
Babcie i Dziadkowie wzięli udział w szkolnym karnawale. 
Tegoroczne świętowanie miało miejsce 7 lutego o godzinie 
10.00 na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie wraz 
z nauczycielami czekali na gości w pięknych, 
karnawałowych strojach, by zaprosić ich do wspólnej 
zabawy. Dyrektor szkoły Małgorzata Ziaja, wójt gminy 
Tworóg Eugeniusz Gwóźdź oraz zastępca Wójta Klaudiusz 
Wieder przywitali wszystkich obecnych i złożyli jubilatom 
najlepsze życzenia z okazji ich święta.  

Uroczystość rozpoczęła się występem zespołu 
,,Tworożanie”, przygotowanym przez panią Iwonę Mazur. 
Kolejnym punktem programu była zabawa pt. Kareta, 
w której wzięli udział przedstawiciele gminy, nauczyciele 
i dyrekcja szkoły. Zabawa ta dostarczyła zgromadzonym 
wiele śmiechu i zasłużyła na gromkie brawa.  

Nie zabrakło także zabaw kulinarnych. Babcie wraz ze 
swoimi wnuczkami przygotowały wodzionkę, którą 
dziadkowie zjedli ze smakiem (na zdj. powyżej). Kolejnym 
zadaniem babć było przygotowanie kreacji balowych dla 
swoich wnuczek, zaś dziadkowie musieli ogolić swoim 
wnukom brody. Co jeszcze jest potrzebne panom na 
elegancki bal karnawałowy? Oczywiście krawat, uczniowie 
postanowili sprawdzić czy dziadkowie potrafią go wiązać. 
Uczestnicy tej zabawy spisali się wyśmienicie, choć trzeba 
przyznać, że co niektórzy zastosowali bardzo 
niekonwencjonalne rozwiązania. Karnawał z Babcią  
i z Dziadkiem zakończył się kawą i słodkim poczęstunkiem. 
Jubilaci opuścili szkołę z tulipanem, portretem 
namalowanym przez wnuków i z uśmiechem. 
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BARWNY I TANECZNY DZIEŃ 
BABCI I DZIADKA W WOJSCE 
 
„Babcia jest jak dobra wróżka, co otwiera bajkom 
drzwi ….”, „Najdroższy dziadku to jest piosenka, którą 
śpiewają Tobie wnuczęta…” Te słowa przyświecały 
uroczystości Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się  
w Szkole Podstawowej w Wojsce. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Uczniowie klas I-III powitali zebranych gości dostojnym 
polonezem, po którym nastąpił repertuar poetycko-
muzyczny skierowany do miłych gości. Uroczystość 
zakończyliśmy również tańcem. Nasze małe krasnale  
z klasy pierwszej zatańczyły smerfny rap. Po części 
artystycznej wnukowie oprowadzili Dziadków po szkole  
i zaprosili do swoich klas na słodki poczęstunek. Były 
życzenia i własnoręcznie wykonane przez dzieci 
prezenty. Życzymy wszystkim Babciom i Dziadkom 
pociechy z wnuków oraz niespożytej energii, tak, aby jak 
najdłużej mogli dotrzymać kroku swoim pociechom. 

Bożena Szeliga 

DEUTSCH-WAGEN-TOUR. JASNE, 
ŻE KLAR! 

Niemcy to ważny partner gospodarczy Polski.  
W naszym kraju funkcjonuje ok. 6 tys. firm  
z niemieckim kapitałem. 25 procent polskiego eksportu 
trafia do Niemiec. Dlatego też znajomość języka 
naszych zachodnich sąsiadów to ogromny potencjał. 
Jak skutecznie uczyć się języka obcego? 11 lutego  
w Gimnazjum z Brynku obserwowaliśmy zajęcia 
organizowane w ramach projektu „Deutsch-Wagen-
Tour”. Nauka z profesjonalnym lektorem okazała się 
absorbującą zabawą, podczas której niemieckie słowa 
same „wchodziły” do głowy. 

Spotkanie zaczęło się od przedstawienia projektu przez 
lektorkę Instytutu Goethego w Krakowie, Joannę Lay.  
W 2012 r. ruszyła druga edycja projektu. Pięć 
samochodów już drugi rok odwiedza przedszkola, szkoły, 
centra edukacyjne i uczelnie na terenie całego kraju  
w niestandardowy sposób ucząc języka niemieckiego. 

10 lutego odwiedzili szkołę podstawową w Tworogu, dzień 
później dotarli do Gimnazjum. Tematem przewodnim 
spotkania była komunikacja międzykulturowa. Po krótkiej 
prezentacji w języku niemieckim, uczniowie zaprezentowali 
skecze przygotowane kilka miesięcy wcześniej przy okazji 
jednego z konkursów. Po rozrywkowej „rozgrzewce” 
przyszedł czas na jeszcze więcej zabawy, tym razem 
w mniejszej grupie, w klasie. Lektorka z pomocą wielu 
materiałów dydaktycznych przeprowadziła interesujące 
zajęcia z elementami animacji językowych, które 
z pewnością zainspirowały gimnazjalistów do dalszej 
nauki.  

Co o tym wszystkim sądzą uczniowie? Przeczytajcie! 

„Czy Ty w ogóle wiesz, co znaczy Deutsch Wagen Tour?” 
– No w dosłownym tłumaczeniu to podróż niemieckim 
samochodem, ale w rzeczywistości to zupełnie coś innego 
– odpowiedziałem koledze. Już od poniedziałku 
przygotowania do odwiedzin tajemniczego samochodu. 
Gazetka, plakaty, role, WIEDZA, wszystko zapięte na 
ostatni guzik.  

Nadchodzi wtorek. Wielki i niepowtarzalny dzień dla naszej 
szkoły. Godz. 9:09, nadjechał kolorowy wóz z całym 
osprzętem potrzebnym do przeprowadzenia warsztatów. 
Niestety nie wszyscy znaleźli się na liście uczestników 
biorących udział w tym wydarzeniu. Najpierw klasy trzecie 
przedstawiły dwie krótkie historie, śmieszne jak i poważne. 
Oczywiście wszystko było w języku niemieckim, wykonane 
z wielkim profesjonalizmem. Po tej prezentacji, wróciliśmy 
na lekcje. O godz. 10 zaczęły się warsztaty.  

 Amadeusz Rudawski, Karol Mazur, kl. II c
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Wnioski o dotacje spełniające kryteria formalne ustalone 
w uchwale Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 
marca 2011 r. realizowane będą zgodnie z kolejnością ich 
wpływu do Urzędu Gminy. 

Zasady i tryb przyznawania dotacji szczegółowo reguluje 
uchwała Rady Gminy Tworóg Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 
2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej 
z budżetu Gminy Tworóg na zadanie związane z ochroną 
środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczenia.  

Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej 
http://tworog.pl/aktualnosci oraz w pokoju 111 Urzędu 
Gminy Tworóg.  

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
Tworóg przy ul. Zamkowej 16 lub przesłać na adres Urząd 
Gminy Tworóg, ul. Zamkowa 16 42-690 Tworóg. 

Dodatkowe informacje na temat dotacji mogą Państwo 
uzyskać w pokoju 111 Urzędu Gminy Tworóg w Wydziale 
Gospodarki pok. 111 lub pod numerem telefonu 32/285-
74-93 wew. 54. 

PLAN EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ 

12 lutego odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy 
w Tworogu podsumowujące realizację zadania 
„Program efektywności energetycznej 
z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii dla 
gmin Tworóg, Krupski Młyn i Zbrosławice”. Liderem 
zadania jest gmina Tworóg, a pozostałe – partnerami.  

Dofinansowanie na to opracowanie, w wysokości 80 proc., 
uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Koszt całościowy to 
ponad 67 tys. zł. Dokument jest niezbędny, by móc 
ubiegać się o środki zewnętrzne, głównie unijne oraz 
z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Gmina ma już zapewnione finansowanie z RPO na lata 
2007-2020 z puli pozakonkursowej w ramach Subregionu 
Centralnego (podregion Bytom). Wynegocjowano ponad 
3,5 mln zł. Pieniądze zostaną wykorzystane w celu 
docieplenia budynków użyteczności publicznej takich jak 
szkoły, przedszkola, kluby sportowe, Gminny Ośrodek 
Kultury. Z uwagi na fakt, że gmina ma jedno 
z najmniejszych zadłużeń w powiecie, nie przewiduje się 
problemów z wyodrębnieniem wkładu własnego na 
realizację planów.  

Wójt gminy, Eugeniusz Gwóźdź zaznacza, że pozyskanie 
tych środków nie byłoby możliwe bez współpracy ze 
wspomnianymi gminami. – Bardzo dziękuję włodarzom 
gminy gmin partnerskich za współpracę, a w zamyśle 
mamy już kolejne plany, które mam nadzieję uda się 
razem zrealizować – mów wójt.  

SPORTOWE SUKCESY SP  
W TWOROGU 

13 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzionkowie 
drużyna dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Tworogu  
w składzie: Karolina Lis, Julia Pokorska, Magdalena 
Skoczylas, Oliwia Bieńko, Sara Bieńko, Jenifer Brol, 
Ewelina Binkowska, Dominika Chromy, Natalia Niżnik, 
Karolina Mazur, Martyna Kiołbasa zdobyła Mistrzostwo 
Powiatu Tarnogórskiego w Piłce Koszykowej.  

Drużyna naszych chłopców w składzie: Patryk Katryniok, 
Mateusz Walosek, Wojciech Pilarski, Dawid Kocot, Piotr 
Szewczyk, Jakub Jeleniak, Michał Wieder, Sebastian 
Musiał, Piotr Lesiczka zajęła II miejsce. Uczniów 
przygotowali nauczyciele – Danuta Pichura i Ryszard 
Królicki. Z kolei 26 lutego drużyna dziewcząt zdobyła  
II miejsce w Zawodach Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego 
w Mini Koszykówce Szkół Podstawowych, ulegając jedynie 
Szkole Podstawowej z Bobrownik. 

Uczniowie tworoskiej podstawówki świetnie sobie radzą 
również w tenisie stołowym. 21 lutego w Szkole 
Podstawowej w Boruszowicach odbył się Turniej Tenisa 
Stołowego. Drużyna dziewcząt z SP w Tworogu  
w składzie: Karolina Lis, Magdalena Skoczylas i Julia 
Pokorska zdobyły I miejsce. Drużyna chłopców w składzie: 
Jakub Jeleniak, Sebastian Musiał i Michał Wieder –  
II miejsce. Obu drużynom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 

Hanna Pawełczyk 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE 
ŚCIEKÓW 

Wójt Gminy Tworóg ogłasza nabór wniosków  
o udzielenie dotacji na budowę przydomowej 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Tworóg 

Działając zgodnie z § 2 pkt.4 Uchwały Rady Gminy Tworóg 
Nr IX/40/11 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zasad 
udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg na 
zadanie związane z ochroną środowiska oraz trybu 
postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 
rozliczenia. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się osoby 
fizyczne dysponujące prawem własności nieruchomości 
oraz inne podmioty niezaliczane do sektora finansów 
publicznych, w szczególności wspólnoty mieszkaniowe, 
osoby prawne, przedsiębiorcy, a także jednostki sektora 
finansów publicznych będące gminnymi osobami 
prawnymi, których przyłączenie do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadnione. 

Nabór wniosków będzie odbywać się w terminie  
od dnia 28.02.2014 r. do dnia 31.03.2014 r. 
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