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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA 
Sklep Spożywczy 
ul. Powst. Śl. 64 

 

BORUSZOWICE 
Sklep Spożywczy 
Aniela Lukoszek 

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 

NOWA SALA WIDOWISKOWA 
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY! 

Więcej o remoncie budynku na str. 11 
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KURIER TABLICA 

BRZEŹNICA – KIEDY ZMIANY? 

W pierwszym kwartale 2015 roku ma powstać 
dokumentacja projektowa na zagospodarowanie 
Ośrodka Wypoczynkowego „Brzeźnicy” (ilustracja 
powyżej). Na jej podstawie gmina będzie się ubiegać  
o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego. 
Koszt inwestycji to ok. 5 mln zł, z czego dofinansowanie 
może wynosić 85 proc. jej wartości.  

Gmina celowo wstrzymywała się z rozpoczęciem 
zagospodarowania terenu, ze względu na konieczność 
przeprowadzenia w pierwszej kolejności remontu 
znajdującego się tam zbiornika wodnego. Władze 
samorządowe zabiegały o to w Śląskim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych przez kilka lat. Obecnie 
obserwujemy trwające prace, mające na celu 
oczyszczenie zbiornika wodnego. Mają się one 
zakończyć jeszcze w tym roku.   

NA PRZEŁAJ PO ZWYCIĘSTWO! 

25 września na starcie finału szkolnego biegów 
przełajowych stanęło 53 uczestników, w wyniku czego 
wyłoniono finałową reprezentację chłopców i dziewcząt. 
3 października rozegrano finał gminny, w którym sztafety 
dziewcząt i chłopców z SP w Tworogu zdecydowanie 
zwyciężyły. 

GOPS INFORMUJE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu 
informuje, że z dniem 3 listopada w Urzędzie Gminy 
Tworóg (ul. Zamkowa 16) został uruchomiony Ośrodek 
Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.  

Dyżury pełnią:   
• poniedziałek: od 14.00 do 17.00 – osoba 

pierwszego kontaktu,  
• co drugi wtorek: od 13.00 do 15.00 – psycholog  

i od 16.00-19.00 prawnik.  

Dyżur telefoniczny osoby pierwszego kontaktu od 8.00 
do 18.00 pod numerem telefonu 502 730 953. 

10 października w Tworogu goszczono uczestników finału 
szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnogórskiego. 
Nasze sztafety uzyskały awans do finału rejonu 
tarnogórsko-lublinieckiego, który odbył się 16.10.2014 r.  
w parku w Tarnowskich Górach. Dziewczęta z SP  
w Tworogu zdobyły III miejsce, a chłopcy IV. 

14 października w Wojsce odbył się finał gminny piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców. Zarówno reprezentacja 
chłopców, jak i dziewcząt naszej szkoły dobyła I miejsce. 

Hanna Pawełczyk 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.4 
– Podatki i opłaty 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 
– Radni mówią „nie” rezolucji 
– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
– Ciekawskie dusze 
– Niewidzialny morderca 
– Uwaga na portfele! 
POD LUPĄ……………………………………………….str.7 
– Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfr. - harmonogram 
KULTURALNIE………………………………….………str.8 
– „Eviva l’Arte” 
– Popołudnie z tańcem i teatrem 
– Nadleśnictwo uczy i bawi! 
– Gmina Tworóg w TV 
– Po śląsku 
– Barwy jesieni w Wojsce 
– „Nowocześnie – śladami powstań śląskich” 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.11 
– Sala widowiskowa jak nowa! 
–Strażacka nauka jazdy 
– Żołędzie i kasztany 
– Nasz pomnik przyrody 
– Jesienna kraina 
– Jeszcze mali, ale już w mundurkach 
– Dziarskie pierwszaki 
– Znawcy Eichendorffa 
– „Eureka, ja to wiem” 
– Niezależne spojrzenie, czyli podsumowanie kadencji 
– Euro-gmina, czyli Tworóg 
– Superwójt z Tworoga! 
– Śląska sprawa, nasza sprawa 
– Fotograficzny skrót wydarzeń! 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W listopadowym wydaniu „TWG Kuriera” sporo miejsca 
poświęcamy wyborom samorządowym, piszemy o kondycji 
gminy oraz o jej wielu sukcesach. Ponadto relacjonujemy 
ostatnią w tej kadencji sesję rady gminy, 
a także ostrzegamy przed „niewidzialnym mordercą”  
i złodziejami portfeli.  

W dziale „Kulturalnie” odwiedzamy szkolne placówki 
oświatowe i przyglądamy się artystycznym umiejętnościom 
uczniów oraz wynikom jesiennych konkursów, a tych było 
sporo.  

Piszemy także o postępach prac remontowych 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Pierwszą okazją 
do podziwiania ich efektów będą wybory samorządowe, 
podczas których sala widowiskowa będzie pełnić funkcję 
lokalu wyborczego.  

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 
Agnieszka Drabek, Irena Jonecko, Hanna Pawełczyk, Dorota Stokłosa 

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 SESJA 
PODATKI I OPŁATY 

Na ostatniej sesji podjęto uchwałę w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2015 (Uchwała  
nr XLVII/444/2014) 

Podatek od gruntów: 

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 
0,90 zł od 1 m² powierzchni; 

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, 
retencyjne lub elektrownie wodne – 4,42 zł  
od 1 ha powierzchni; 

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

Podatek od budynków lub ich części: 

• mieszkalnych – 0,75 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 19,80 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym – 10,75 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej; 

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń – 4,40 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej; 

• od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego – 5,35 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej.  

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

Opłata targowa 

Ustalono dzienną stawkę opłaty targowej na terenie Gminy 
Tworóg w wysokości 2,30 zł od każdego rozpoczętego 
metra kwadratowego powierzchni zajmowanej na potrzeby 
handlu, nie więcej niż 767,68 zł (Uchwała  
nr XLVII/446/2014)  

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaż.  

Pobór opłaty targowej powierzono w Brynku Januszowi 
Kaszuba, w Boruszowicach-Hanusku Marianowi Łuczak, 
w Kotach Bernardowi Kontny, w Nowej Wsi Tworoskiej 
Reginie Mika, w Połomii Stefanowi Paś, w Świniowicach 
Teresie Ziaja, w Tworogu Krzysztofowi Pustułka, w Wojsce 
Janowi Siwiec.  

Opłata za posiadanie psów 

Zgodnie z Uchwałą nr XLVII/447/2014 w sprawie opłaty od 
posiadania psów roczna stawka wynosi 38 zł od jednego 
psa oraz 20 zł za każdego następnego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. Opłaty należy dokonać do 31 marca. 
Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu 
Gminy lub w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi. 
Przypominamy mieszkańcom o obowiązku uiszczania
opłat za posiadanie psów, od którego wielu się uchyla. 

Średnio roczny przychód z tytułu tej opłaty wynosi 2 tys. zł, 
tymczasem wydatki związane z wyłapywaniem 
bezpańskich psów i schroniskami wynoszą średnio 60 tys. 
zł na rok.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd wybranych informacji z sesji Rady 
Gminy Tworóg z dnia 27 października 2014 roku: 
 
– podjęto uchwałę nr XLVII/445/2014 w sprawie wysokości 
stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień 
od tego podatku.  

– podjęto uchwałę nr XLVII/448/2014 w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwałę 
nr XLVII/449/2014 w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 
2014.  

– podjęto uchwałę nr XLVII/450/2014 w sprawie 
przystąpienia Gminy Tworóg do Lokalnej Grupy Działania 
„Śląski Spichlerz”. 

– podjęto uchwałę nr XLVII/452/2014 w sprawie zasad 
i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Tworóg 
osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na 
cele związane z realizacją „Programu budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Tworóg na lata 2015 – 2018”.  

– podjęto uchwałę nr XLVII/463/2014 w sprawie 
ustanowienia pomnikiem przyrody dwóch lip 
drobnolistnych rosnących w Hanusku.  

– podjęto uchwałę nr XLVII/464/2014 w sprawie zasad 
udzielania stypendiów uczniom szkół podstawowych 
i gimnazjów.   
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RADNI  MÓWIĄ „NIE” REZOLUCJI 

Na ostatniej sesji po raz kolejny dyskutowano na temat 
ideologii gender. Temat rozpoczęli mieszkańcy 
Boruszowic i Hanuska, którzy 11 marca zwrócili się  
z pismem do Rady Gminy wnioskując „o podjęcie 
uchwały w sprawie zablokowania ideologii gender na 
terenie naszej gminy, która w naszym kraju wkrada się 
podstępnie do szkół i przedszkoli”. Na ten temat radni 
rozmawiali na komisjach i sesjach, z różnych 
względów nie doszło jednak do podjęcia uchwały.  

Wygląda na to, że liczne wątpliwości radnych do dzisiaj nie 
zostały rozwiane. Po ostrej wymianie zdań i burzliwej 
dyskusji, jaka miała miejsce podczas ostatniej sesji rady 
gminy, nie podjęto uchwały dotyczącej rezolucji Rady 
Gminy w Tworogu w sprawie obrony konstytucyjnych praw  
rodziny w obliczu zagrożeń wynikających z ideologii 
gender.  

Najpoważniejsza wątpliwość wynika z pytania 
postawionego przez samorządowców już wiosną: czy rada 
gminy ma prawo podejmować takie uchwały? W jednej  
z opinii prawnych czytamy: sprawy należące do zadań 
własnych każdej gminy określa art. 7 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (…). Wśród 
wymienionych w tym przepisie spraw, brak jest zdań 
dotyczących ideologii oraz poglądów społecznych, 
politycznych czy też gospodarczych. Takie przepisy nie 
dają podstaw prawnych do podejmowania uchwały  
w sprawie ideologii gender.  

PRZECIWDZIAŁANIE 
WYKLUCZENIU CYFROWEMU 

Szanowni Mieszkańcy, 

Od połowy października w naszej gminie działają cztery 
świetlice internetowe, z których mogą skorzystać wszyscy 
chętni mieszkańcy Tworoga – dzieci, młodzież, rodzice, 
dziadkowie. W wyznaczonych godzinach dyżury  
w świetlicach internetowych pełnią informatycy-
opiekunowie świetlic, którzy wspierają uczestników zajęć  
w zakresie wykorzystania sprzętu komputerowego  
i Internetu oraz organizują zajęcia tematyczne dla 
poszczególnych grup wiekowych – w odpowiedzi na 
konkretne zapotrzebowanie mieszkańców. 

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Bliższych 
informacji o projekcie udziela pani Beata Kwiecińska, 
tel. 32 285 74 93. 

Sprzęt komputerowy oraz wynagrodzenie opiekuna 
świetlicy współfinansowane są przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. 

Wójt Gminy Tworóg 
Eugeniusz Gwóźdź 

Miejsca zajęć oraz dokładny harmonogram znajdziecie 
w dziale „Pod lupą” na str. 7.  

 

CIEKAWSKIE DUSZE 

Fryderyk Zgodzaj był wtedy uczniem III klasy szkoły 
podstawowej, kiedy po raz pierwszy spotkał Barbarę 
Izworską. – Była młodą, pełną energii nauczycielką, 
nosiła jeszcze panieńskie nazwisko. Do dzisiaj 
pamiętam dzień, w którym weszła do naszej klasy –
wspomina. Jej niekończące się pokłady energii i pełne
zaangażowanie we wszystko co robi miały się szybko 
stać jej znakiem rozpoznawczym. Wiele lat później 
pani Barbara mogła z dumą obserwować swojego 
ucznia – Fryderyka, który z podobną pasją rozpoczął 
swoją przygodę z historią regionu, a wkrótce stał się 
jej znawcą. 27 października ta dwójka silnych 
osobowości stanęła przed radnymi, by podczas sesji 
Rady Gminy zapisać się na kartach „Gminnej Księgi 
Zasług”.  

Wnioskodawcą wpisu Barbary Izworskiej do „Księgi 
Zasług” jest przewodnicząca Rady Gminy, Maria 
Łukoszek. – Kandydatka od wielu lat angażuje się 
w działalność kulturalną gminy m.in. w latach 90. 
współredagowała gazetkę „Nowiny Tworogowskie”, brała 
udział w pracach dziecięcego kółka teatralnego, była 
przewodnikiem wycieczek… – czytamy w uzasadnieniu. 
O tym, że jest nauczycielem nie tylko z wykształcenia, ale 
przede wszystkim z powołania, nie trzeba nikogo 
przekonywać. Nawet na emeryturze nie zrezygnowała 
z edukacji i związała się z Uniwersytetem Trzeciego Wieku 
w Piekarach Śląskich, gdzie prowadziła zajęcia z turystyki.  
– Kiedy w listopadzie 2011r. powstał Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Tworogu pani Basia sama 
zaproponowała, że poprowadzi serię wykładów z cyklu 
„Poznaj Polskę i Świat”. Jej wykłady zawsze były 
profesjonalnie przygotowane. Obok zdjęć i filmów 
uczestnicy wykładów mogli pooglądać ciekawe pamiątki 
charakterystyczne dla danego regionu czy kraju, o jakim 
Pani Basia akurat opowiadała – mówi Grażyna Chmiel, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 
W listopadzie 2013 r. z inicjatywy Pani Basi Uniwersytet 
zmienił nazwę na „Akademię Seniora”. – Ona jest sercem, 
duszą i siłą napędową wszystkich działań organizowanych 
w ramach Akademii i Koła Emerytów. Zawsze służy 
pomocą i wsparciem wszystkim, którzy ją o to poproszą –
dodaje dyrektorka GOK.  

– Podziwiam jej werwę i kondycję, nic nie straciła ze swojej 
młodzieńczej energii – mówi jej były uczeń, Fryderyk 
Zgodzaj. Wniosek o jego wpis do „Księgi Zasług” to dzieło 
Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców 
Województwa Śląskiego z Bertoldem Kubitzą na czele. 
Złożono go 3 września. W uzasadnieniu wnioskodawcy 
podkreślali rolę Fryderyka Zgodzaja w dziele ochrony 
historii i dziedzictwa kulturalnego gminy Tworóg i okolic. 
Mało kto wie kim jest z wykształcenia i chyba niewielu się 
nad tym zastanawia, bo w zbiorowej świadomości pan 
Fryderyk jest po prostu lokalnym historykiem, który 
w swoich „szpargałach” znajdzie odpowiedź na każde 
pytanie dotyczące przeszłości. Jego zbiory składają się 
z niezliczonych zdjęć, pocztówek, wycinków z gazet, kopii
materiałów źródłowych 
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(kronik, ksiąg katastralnych) i własnych opracowań 
powstałych w dużej części na bazie przekazu ustnego.  
Na przestrzeni lat swoje artykuły historyczne publikował  
w „Trybunie Śląskiej”, „Dzienniku Zachodnim”, „Gwarku”, 
„Montes Tarnovicensis”, „Gazecie Tarnogórskiej”, 
„Tworogowskich Nowinach” i miesięczniku samorządowym 
gminy Tworóg „TWG Kurier”. W 2013 r. Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu wydał zbiór jego artykułów pod tytułem 
„DwaRogi”. Ale jego zasług nie można ograniczyć do 
badania lokalnej historii. Fryderyk Zgodzaj opracował 
projekt herbu i flagi naszej gminy oraz godła Połomii.  
Z racji znajomości języka niemieckiego pomaga  
w utrzymywaniu kontaktów z gminą partnerską 
Kumhaussen.  

Październikowa sesja Rady Gminy rozpoczęła się bardzo 
uroczyście, a uhonorowani goście ze wzruszeniem przyjęli 
gratulacje i podziękowania za swój wkład w rozwój gminy. 
– Lubię gadać i to dużo, ale dzisiaj łamie mi się głos – 
przyznała Barbara Izworska. – Chciałam podziękować za 
to, że kiedy jako dwudziestolatka z jedną walizką w ręce 
przyjechałam do Tworoga, znalazłam tu pracę, przyjaciół, 
założyłam rodzinę… To jest moje miejsce na ziemi. Cóż 
znaczy odrobina mojej pracy w obliczu tego wszystkiego, 
co otrzymałam! – mówiła uhonorowana nauczycielka.  
Z kolei Fryderyk Zgodzaj zapewniał, że wszystko co robi 
wynika  z potrzeby serca. – Lubię coś tworzyć, dlatego  
z największą przyjemnością realizuję swoją pasję 
 i wykonuję obowiązki wnikające z mojej pracy – mówił 
podczas sesji.  

NIEWIDZIALNY MORDERCA  

Każdy powinien się go bać. Skutecznie zabija w ciągu 
zaledwie jednej minuty. Nie ma zapachu, jest 
niewidoczny dla ludzkich oczu i szalenie 
niebezpieczny. – Cichy zabójca, którego nie należy 
lekceważyć – mówi o tlenku węgla komendant 
Komisariatu Policji w Tworogu, nadkomisarz Robert 
Paruch. Jak się ustrzec przed realnym zagrożeniem? 
Odpowiedź jest prosta: poznać wroga. Taki też jest cel 
kampanii społeczno-edukacyjnej „NIE dla czadu” 
prowadzonej przez Komendę Główną Państwowej 
Straży Pożarnej.  

 

Tlenek węgla jest potocznie nazywany czadem. To silnie 
trujący, bezbarwny i bezwonny gaz. Powstaje w procesie 
spalania w otoczeniu, w którym jest za mało powietrza 
(tlenu) lub jest nieodpowiedni odpływ spalin. Potencjalne 
źródła czadu to: kominki, gazowe podgrzewacze wody, 
piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe. 
Groźne dla naszego zdrowia, a nawet życia mogą być 
zapchane lub nieszczelne przewody kominowe, szczelnie 
pozamykane okna, pozaklejane klatki wentylacyjne, brak 
otworów wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, czy
brak regularnych kontroli drożności przewodów 
wentylacyjnych i kominowych.  

Zatrucie czadem wywołuje silne niedotlenienie narządów 
wewnętrznych. Zatruta osoba odczuwa ból i zawroty 
głowy, duszności, ma problemy z oddychaniem, jest 
ospała, wymiotuje, a w końcu traci przytomność. Przy 
wysokim stężeniu tlenku węgla do śmierci może dojść już 
po minucie!  

Jak wystrzec się niebezpieczeństwa? Należy zwrócić 
uwagę na stan techniczny urządzeń grzewczych, 
przeprowadzić ich konserwację, wezwać kominiarza. Nie 
zaszkodzi też uzbroić się w czujniki tlenku węgla 
przeznaczone do monitorowania pomieszczeń pod kątem 
obecności tlenku węgla. W przypadku wykrycia 
podwyższonego stężenia czadu uruchamiają głośny alarm 
dźwiękowy. Takie urządzenia warto zamontować 
w pomieszczeniach z kominkiem, piecem kaflowym, 
kuchenką gazową, w łazience z gazowym podgrzewaczem 
wody, w kotłowniach, garażach, warsztatach.   

Policjanci z tworoskiego komisariatu zaangażowani 
w kampanię „NIE dla czadu” podkreślają wagę problemu 
i proszą mieszkańców o jego nielekceważenie tym 
bardziej, że na terenie gminy dochodziło już do takich 
zdarzeń.  

UWAGA NA PORTFELE! 

Policjanci przestrzegają przed złodziejami 
i włamywaczami! 

O ich wzmożonej aktywności w okresie przedświątecznym 
co roku informują media. Nadal jednak wielu z nas pada 
ofiarami przestępców. Złodzieje wykorzystują nasz 
pośpiech i rozkojarzenie, a zatłoczone miejsca takie jak 
centra handlowe czy targowiska stwarzają im dogodne 
warunki do „pracy”.  

Przed świętami i w ich trakcie obserwuje się również 
wzrost włamań do domów. – Jeżeli planujemy wyjazd na 
święta i pozostawienie domu bez opieki, pamiętajmy 
o poinformowaniu o tym sąsiadów. To oni mają największą 
szansę zaobserwować czyjąś niepowołaną obecność na 
posesji czy w domu – radzi nadkomisarz Robert Paruch 
z Komisariatu Policji w Tworogu.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE TWORÓG – HARMONOGRAM ZAJĘĆ 

Gimnazjum w Brynku 

Miesiąc/rok Tydzień Dni Godziny 

Październik 
2014 

20-24.10.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

27-31.10.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

Listopad 2014 

03-07.11.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

10-14.11.2014 
Środa 
piątek 

15.50-17.50 
12.10-14.10 

17-21.11.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

24-28.11.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

Grudzień 2014 

01-05.12.2015 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

08-12.12.2014 
Wtorek 
środa 

15.50-17.50 

15-19.12.2014 
Wtorek 
Środa 

czwartek 
15.50-17.50 

22-26.12.2014 Przerwa świąteczna - 

Grudzień 2014/ 
Styczeń 2015 

29.12.2014-
02.01.2015 

 
Przerwa świąteczna 

 
- 

05-09.01.2015 
Środa 
piątek 

15.50-17.50 
12.10-16.10 

12-16.01.2015 
Wtorek 
Środa 

czwartek 
15.50-17.50 

19-23.01.2015 
Wtorek 
Środa 

czwartek 
15.50-17.50 

26-30.01.2015 
Wtorek 
Środa 

czwartek 
15.50-17.50 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojsce 

Miesiąc/rok Tydzień Dni Godziny 

Październik 
2014 

15-17.10.2014 - - 
20-24.10.2014 Wtorek, czwartek 16.00-18.00 
27-31.10.2014 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 

Listopad 2014 

03-07.11.2014 Wtorek, czwartek 16.00-18.00 
10-14.11.2014 Środa, czwartek 16.00-18.00 
17-21.11.2014 Wtorek, czwartek 16.00-18.00 
24-28.11.2014 Wtorek, czwartek 16.00-18.00 

Grudzień 2014 

01-05.12.2015 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 
08-12.12.2014 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 
15-19.12.2014 Wtorek, czwartek 16.00-18.00 
22-26.12.2014 - - 

Grudzień 2014/ 
Styczeń 2015 

29.12.2014-
02.01.2015 

- 
 
 

- 

05-09.01.2015 czwartek 16.00-18.00 
12-16.01.2015 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 
19-23.01.2015 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 
26-30.01.2015 Wtorek, czwartek 16.00-19.00 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boruszowicach SP im. JP II 

Miesiąc/rok Tydzień Dni Godziny 

Październik 
2014 

15-17.10.2014 - - 

20-24.10.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

27-31.10.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

Listopad 2014 

03-07.11.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.00 

10-14.11.2014 czwartek 16.00 – 18.00 

17-21.11.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

24-28.11.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

Grudzień 2014 

01-05.12.2015 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

08-12.12.2014 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

15-19.12.2014 
wtorek, 

czwartek 
15.00 – 18.00 

22-26.12.2014 - - 

Grudzień 2014/ 
Styczeń 2015 

29.12.2014-
02.01.2015 

 
- 
 

 
- 

05-09.01.2015 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

12-16.01.2015 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

19-23.01.2015 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

26-30.01.2015 
wtorek, 

czwartek 
16.00 – 18.30 

 

SP im. Powstańców Śląskich w Tworogu 

Miesiąc/rok Tydzień Dni Godziny 

Październik 
2014 

15-17.10.2014 - - 

20-24.10.2014 

Wtorek 
Środa 

Czwartek 
Piątek 

14.00-17.00 
15.30-16.30 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

27-31.10.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

Listopad 2014 

03-07.11.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

10-14.11.2014 
Poniedziałek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

17-21.11.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

24-28.11.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

Grudzień 2014 

01-05.12.2015 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

08-12.12.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

15-19.12.2014 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

22-26.12.2014 
Poniedziałek 

Wtorek 
14.00-16.00 
14.00-16.00 

Grudzień 2014/ 
Styczeń 2015 

29.12.2014-
02.01.2015 

Poniedziałek 
Wtorek 

14.00-16.00 
14.00-16.00 

05-09.01.2015 
Środa 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

12-16.01.2015 
Wtorek 

Czwartek 
Piątek 

14.00-16.00 
15.00-16.00 
15.00-16.00 

19-23.01.2015 
Wtorek 
Środa 

14.00-16.00 
14.00-16.00 

26-30.01.2015 
Wtorek 
Środa 

14.00-16.00 
14.00-16.00 
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KURIER KULTURALNIE 
„EVIVA L'ARTE” 

Przeżyć coś wzniosłego. Odwołać się do pokładów 
wrażliwości, o jakich na co dzień zapominamy. 
Posłuchać, zobaczyć, poczuć… Czy taka jest rola 
sztuki? Po Gminnym Dniu Edukacji w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Wojsce można potwierdzić, 
że sztuka to przestrzeń, w której łączą się słowo, obraz 
i dźwięk. To wielopoziomowy obszar działający na 
nasze emocje, percepcję, wrażliwość.  

O ogromnej roli sztuki w wychowaniu i edukacji młodego 
człowieka nikogo z obecnych nie trzeba było przekonywać. 
Wystarczyło posadzić gości przed sceną z prawdziwego 
zdarzenia i zaprosić do spotkania z tańcem, muzyką  
i aktorstwem. „Eviva l'arte” – pod takim hasłem przebiegały 
20 października tegoroczne obchody Gminnego Dnia 
Edukacji Narodowej. Na scenie spotkały się muzy, Zeus, 
Parys i „Tańczące Eurydyki”. A kiedy tancerze, wokaliści  
i aktorzy zeszli ze sceny, przyszedł czas na odsłonę sztuki 
filmowej. Krótki film zrealizowany w szkole odpowiadał na 
pytanie za co uczniowie lubią swoich nauczycieli. 
Odpowiedzi były bardzo interesujące. – Za ich uśmiechy, 
dobre oceny, za to, że wymyślają fajne kary – wymieniały 
dzieci zalety swoich pomysłowych wychowawców.  
Na koniec zaś złożyły im praktyczne życzenia. – Życzymy 
im szczęścia, żeby się na nas nie denerwowali, a kiedy na 
nas krzyczą, żeby gardła nie zdzierali!  

Najcenniejszymi jednak eksponatami wydają się te, które 
udostępnili mieszkańcy Wojski. W tym niewielkim 
sołectwie, jak dowodzi wystawa, mieszka mnóstwo 
wszechstronnie uzdolnionych i pełnych pasji ludzi. –
Dziękujemy miejscowym artystom za udostępnienie 
eksponatów wzbogacających wystawę. Podziękowania 
kierujemy w stronę pana: Andrzeja Kukowki, Adama 
Szkolika, Dariusza Szkolika, pani: Brygidy Szkolik, Bożeny 
Mazalik, Małgorzaty Riedel, Alicji Iwańskiej, Barbary 
Włodarczyk, Marioli Popielarz oraz absolwentki szkoły 
Nicole Dressler – czytamy na stronie internetowej szkoły. 

POPOŁUDNIE Z TAŃCEM  
I TEATREM 

27 października Szkołę Podstawową w Tworogu 
odwiedzili ciekawi goście. Były wśród nich smerfy, 
kolorowe kwiaty, postacie mityczne i dzieci w strojach 
ludowych. I Festiwal Tańca i Teatru stał się 
niepowtarzalną okazją do prezentacji umiejętności 
tanecznych, wokalnych i teatralnych, a tych 
uczestnikom nie brakowało… 

Na scenie zaprezentowały się dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Tworogu, uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach i Wojsce oraz grupa 
taneczna z Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. 
Mieliśmy okazję oglądać tańce śląskie, taniec nowoczesny, 
taniec klownów, kwiatów i muz, a także adaptację mitu 
Helena i Jabłko. Słuchaliśmy piosenek śląskich 
i niemieckich. Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
upominkami ufundowanymi przez organizatora 
przedsięwzięcia – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Gminy Tworóg. Niespodzianką i dodatkową atrakcją 
spotkania był widowiskowy pokaz karate przygotowany 
przez Tarnogórski Klub Sportowy Karate, który prowadzi 
zajęcia w tworoskiej podstawówce. Obok doświadczonych 
karateków swoje umiejętności prezentowali adepci sztuk 
walki – uczniowie naszej gminy. Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg skutecznie pozyskuje środki 
finansowe na organizację ciekawych i służących lokalnemu 
społeczeństwu zadań.   

W obchodach Dnia Edukacji Narodowej wzięli udział pani 
Jadwiga Króliczek – Dyrektor Delegatury w Gliwicach, wójt 
Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź, wicewójt – Klaudiusz 
Wieder, dr literaturoznawstwa Stanisław Zając – Dyrektor 
Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, autorka książek 
i absolwentka szkoły – pani Bożena Mazalik oraz 
dyrektorzy i nauczyciele wszystkich przedszkoli i szkół  
z terenu gminy. Po zakończeniu części artystycznej 
przyszedł czas na nagrody dla dyrektorów wręczone przez 
wójtów gminy oraz zwiedzanie wyjątkowej wystawy 
przygotowanej przy współpracy gminnych placówek 
oświatowych. 

Foto. Gminny Dzień Edukacji Narodowej to zawsze okazja do docenienia 
dyrektorów gminnych placówek oświatowych. Na zdjęciu podczas 

wręczania nagród przez wójtów gminy. 
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Festiwal był współfinansowany ze środków programu: 
Zadania Publiczne Kultura, Sztuka, Ochrona Dóbr Kultury  
i Dziedzictwa ogłoszonego przez Starostwo Powiatowe  
w Tarnowskich Górach.  Prezes Stowarzyszenia Marek 
Mundzik składa gorące podziękowania wszystkim małym 
artystom, których mieliśmy przyjemność oglądać i życzy im 
wielu sukcesów. Dziękuje również  Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej w Tworogu za udostępnienie  sali i pomoc  
w organizacji Festiwalu oraz dyrektorom  i nauczycielom  
z placówek oświatowych, które wzięły udział w tym 
wydarzeniu kulturalnym. Szczególne podziękowania 
należą się Iwonie Mazur ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu, Marii Dulak z Gminnego Przedszkola  
w Tworogu, Dorocie Bem, Ilonie Pella-Bok, Aleksandrze 
Paździor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach, Barbarze Szalaty i Hannie Blacha  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce oraz 
Katarzynie Marchewka z GOK w Tworogu. Marek Mundzik 
dziękuje również członkom Stowarzyszenia, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie przeglądu grup 
tanecznych i teatralnych gminy. 

NADLEŚNICTWO UCZY I BAWI! 

Nadleśnictwo Brynek wzorem lat ubiegłych 
zorganizowało kolejną już XIV edycję Konkursu 
Przyrodniczo-Leśnego. W tym roku przyjęliśmy formę 
konkursu plastycznego, do udziału w którym 
zaprosiliśmy dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
uczęszczające do szkół podstawowych z terenu całego 
województwa śląskiego. 

Konkurs przebiegał w trzech kategoriach wiekowych  
i tematycznych: przedszkola – temat pracy „Mój 
wymarzony las”, dzieci z klas I-III – „Moi leśni przyjaciele”, 
dzieci z klas IV – VI – „I ja dbam o mój las”. Nadesłano 
prawie 1200 prac z najdalszych zakątków naszego 
województwa (m.in. z Żywca, Żor, Bielska-Białej, 
Czechowic-Dziedzic, Nędzy, Szczejkowic czy Świerklan). 
Prace były przemyślane, dzieciom nie brakowało fantazji  
i świetnych pomysłów. Komisja konkursowa, w której skład 
weszła pani plastyk Jolanta Warzecha oraz pracownicy 
nadleśnictwa, miała nie lada orzech do zgryzienia. Z takiej 
ilości pięknych prac, w które włożone było całe serce dzieci 
trzeba było wybrać te wyjątkowe i niepowtarzalne. Po 
żmudnej, wielogodzinnej pracy zostało wybranych 10  prac 
z grupy wiekowej przedszkola (wszystkie równorzędne 
wyróżnienia) oraz po 6 prac w grupach szkół 
podstawowych (tj. 1, 2, 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia). 
Listę nagrodzonych dzieci można zobaczyć na stronie 
internetowej naszego nadleśnictwa  
tj. www.brynek.katowice.lasy.gov.pl. Jednak warto  
w tym miejscu nadmienić, że nagrodzone zostały dwie 
uczennice z naszego regionu.  W kategorii klas I – III 
drugie miejsce zajęła Roksana Krok ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu, natomiast Milena Psiuk  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Potępie otrzymała 
wyróżnienie w kategorii klas IV – VI. 17 października br. 
nadleśnictwo zaprosiło wszystkich laureatów na uroczyste 
wręczanie nagród.  Zanim jednak dzieci odebrały dyplomy  
i przygotowane dla nich prezenty uczestniczyły w zajęciach 
z animatorem. 

Podczas tych zajęć każdy mógł spróbować swoich sił 
i nauczyć się robić zwierzęta z wiązanego sianka. Była to 
świetna zabawa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. A na 
koniec można było zabrać własnoręcznie zrobionego 
jelonka, wiewiórkę czy zajączka ze sobą. Dzieci mogły 
sprawdzić swoją wiedzę z ochrony przyrody, ekologii czy 
leśnictwa biorąc udział w zabawie „Leśne koło fortuny” 
oraz posłuchać ciekawostek o pracy leśnika od naszych 
edukatorów. Najważniejszy dla nas był fakt, że wszystkie 
dziecięce buzie były uśmiechnięte i padały pytania czy 
podobny konkurs zorganizujemy za rok. Oczywiście że tak! 

Agnieszka Drabek

GMINA TWORÓG W TV 
W ramach działań w zakresie promocji gminy powstał 
kolejny film o Gminie Tworóg. Tym razem produkcją  
zajęła się TG Stacja, telewizja internetowa, która 
zajmuje się problematyką  społeczno-kulturalną 
naszego regionu.  

Film zrealizowany na zlecenie Urzędu Gminy ma na celu 
pokazanie gminy jako miejsca o licznych walorach 
turystycznych i przyrodniczych. Ma zachęcić do 
odwiedzenia Tworoga i okolic, do skorzystania z coraz 
bogatszej oferty gastronomicznej i hotelowej. Ukazuje 
gminę jako miejsce dogodne dla inwestorów i idealne dla 
rodzin, które szukają dogodnego miejsca na budowę 
domu. Filmy prezentowane są na stronach internetowych: 
Urzędu Gminy, partnerów i zaprzyjaźnionych samorządów,
Youtube, na stronie miesięcznika „TWG Kurier” (zakładka 
„kronika filmowa”) oraz na ekranie dworca MZKP. 

Foto. Pora na nagrody… Zdjęcia wykonał i udostępnił Janusz 
Wojciechowski. 

 



10 

 

 TWG KURIER – KULTURALNIE 

PO ŚLĄSKU 

Tym razem w ramach cyklu Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg promującego gwarę, Irena 
Jonecko wspomina dawne czasy.  

Posłuchajcie:  

ŁO DOWNYCH CZASACH 

Niych łod każdego serce się łotworzy 
Pokorze, łopisze co wiy? Pamiynto, dołoży 

Jakie to downo u nos zwyczaje boły 
Czy łone na zawsze się skończoły 

Jak się to piyrwyj naszym przodkom żoło 
Co tyż ważnego na te czasy się zdarzoło 
Z czego ludzie żyli, kaj do roboty chodzili 
Czy piyrwyj na kole, abo cugym jeździyli 
Łoczym po robocie na ławce łosprawiali 
Jakie gupoty godali, z czego boznowali 

Czy połne abo prozne miyszki mieli 
Jak i kiedy balować sie umieli 

Czy we wsiach dużo sztudowanych boło 
Jakie rechtory uczoły, kaj się szkoły łazioło 
Czy tyż jake ważne chałpy we wsi łostały 
Jakie łone piyrwyj ważne role społniały 

Może kaj na gorze stare łobrozki się poniewiyrajom 
Co nom te downe czasy pospominajom 

Łone tyż dużo do pedzynio majom 
Zachaltowane lata na nowo odświyżajom 

Co by tyż jako ważno historyjo zapomniano niy łostała 
Fajnie łodkurzono słońce łobejrzała 

Jak wszystko łostanie na światło wyciognione 
Downe czasy zaś na nowo bydom przypomnione 

Jak na te wszystkie pytania łodpowiymy 
Ło downych czasach dużo się dowiymy 

Niych nasze downe czasy nie łostanom zapomniane 
Besto musi to być fajnie łopisane 

 
Irena Jonecko 

 

BARWY JESIENI W WOJSCE 

Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Barwy jesieni” 
ogłoszony przez filię Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wojsce, a adresowany do dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Celem konkursu było 
przedstawienie piękna polskiej jesieni.  

– Trzeba przyznać, że dzieci bardzo się postarały. Sięgały 
po różnorodne materiały, z których wykonały pomysłowe 
prace płaskie i przestrzenne. Jednym słowem udowodniły, 
że nie brakuje im fantazji – podsumowuje konkurs 
bibliotekarka, Danuta Stebel. Jesienne dzieła sztuki 
powstały z materiałów plastycznych takich jak bibuła czy 
kolorowy papier, ale też w dużej mierze z darów jesieni:  
z dyni i jej pestek, kolby kukurydzy, żołędzi, orzechów, 
mchu, liści, jarzębiny, kasztanów, szyszek, a nawet pigwy  
i cebuli… Było w czym wybierać. Najwięcej prac zgłosił 
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Wojsce.  

A oto wyniki:  
I miejsce – Łukasz Kucia (za postać z dyni – na zdjęciu),  
 

II miejsce – Kacper Satora (za postacie z kukurydzy), 
III miejsce – Arek Kocot (za księżniczkę z cukinii).  

„NOWOCZEŚNIE – ŚLADAMI 
POWSTAŃ ŚLĄSKICH” 
 
W ramach prowadzonej w SP w Tworogu edukacji 
regionalnej, 23 października uczniowie klas VI 
odwiedzili nowo otwarte Muzeum Powstań Śląskich 
w Świętochłowicach.  

Pod opieką nauczyciela dziedzictwa kulturowego –
p. Józefa Ziaji oraz  szkolnej pedagog – p. Dominiki 
Kwarcińskiej, dzieci poznały historię powstań śląskich, 
posługując się interaktywnymi metodami. Za pomocą 
elementów multimedialnych oraz wiodącej ścieżki filmowej, 
uczniowie zostali przeniesieni w realia życia na Górnym 
Śląsku początku XX wieku. Scenografia pomieszczeń 
muzeum nawiązywała do miejsc najważniejszych 
wydarzeń i przyciągała powszechną uwagę. Uczniom 
bardzo spodobały się dostępne stanowiska multimedialne, 
pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy oraz to, 
że zaprezentowano im materiały historyczne w sposób 
nowoczesny, przystępny i interesujący. Byliśmy jedną 
z pierwszych szkół, które odwiedziły to nowoczesne 
muzeum, a uczestnicy wycieczki mogli się przekonać, że 
historia wcale nie musi być nudna. W drodze powrotnej 
cała grupa zatrzymała się przy Kopcu Powstańców Śl. 
w Piekarach Śląskich. 

Hanna Pawełczyk

NIANIA OD ZARAZ 

Chętnie zaopiekuję się małym dzieckiem. Jestem 
osobą uczciwą, otwartą i pełną pozytywnej energii. 
Gwarantuję dyspozycyjność i pełne zaangażowanie. 
Szczegóły do uzgodnienia. Numer kontaktowy: 
888 867 544 

mieszkanka Tworoga 

O     G     Ł     O     S     Z     E     N     I     E 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
SALA WIDOWISKOWA JAK 
NOWA! 

Zakończono już remont sali widowiskowej  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu, która  
16 listopada  będzie pełnić funkcję lokalu wyborczego. 
Sala przeszła generalny remont i śmiało można 
powiedzieć, że wygląda jak nowa (zdj. na okładce).  

W ramach remontu skuto zmurszałe tynki, wymieniono 
podłogę. Odpowiednio dobrano tapety, boazerię  
i oświetlenie. Obniżono sufit, co znacznie poprawi 
akustykę na sali. Przebudowano i wyremontowano toalety 
oraz, co najważniejsze,  wymieniono instalację 
kanalizacyjną, dzięki czemu   panujący tam, niekoniecznie 
przyjemny zapach, nie będzie się już unosił w powietrzu. 
Postawiono również ściankę odgradzającą toalety od sali. 
W miejscu gdzie stał bufet, przygotowano miejsce na 
szatnię. Pomieszczenie, które wcześniej pełniło tę rolę 
zaadaptowano na toalety dla osób niepełnosprawnych.  
W pozostałych salach GOK nadal trwa remont. Według 
założeń miał on się zakończyć 31 października. Każdy, kto 
remontował stary budynek wie, że najczęściej ukrywa on 
wiele tajemnic niemożliwych do wychwycenia na etapie 
planowania robót. Tak właśnie stało się w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Dopiero po zdjęciu parkietu na dużej sali 
okazało się, że trzeba zdemontować znajdujące się tam 
legary i zrobić dodatkową wylewkę.  
Po skuciu tynków, zdjęciu paneli i zerwaniu tapet okazało 
się, że zakres prac jest dużo szerszy i bardziej 
pracochłonny niż zakładano w projekcie. Również 
ankrowanie ścian trwało dłużej niż planowano. Wszystkie 
roboty trzeba było wykonywać ręcznie, żeby nie 
doprowadzić do kolejnych pęknięć. To tylko niektóre roboty 
nie przewidziane na etapie wykonywania projektu,  
o wszystkich nie będziemy pisać, bo ich lista jest długa. 
Najważniejsze, że na tym etapie remontu, wszystkie 
niespodzianki mamy już za sobą i można kontynuować 
roboty bez zakłóceń. Stopniowo oddawane będą kolejne 
pomieszczenia. Oficjalne otwarcie planowane jest na 
styczeń. 

STRAŻACKA NAUKA JAZDY 

17 października strażacy z OSP w Tworogu odebrali 
upragniony nowy wóz bojowy (średni ratowniczo-gaśniczy 
uterenowiony 4x4 MAN TGM). Dzień zapisał się na kartach 
historii jednostki jako prawdziwe święto! Strażacy od razu 
przystąpili do nauki obsługi pojazdu, który znacznie różni 
się od użytkowanego do tej pory samochodu gaśniczego  
z 1979 r. „Staruszek” mercedes trafił w ręce strażaków ze 
Świniowic.  Nowy samochód kosztował 700 tys. zł. 241 tys. 
zł to dotacja Urzędu Gminy w Tworogu, 200 tys. zł 
przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, 150 
tys. zł. strażacy otrzymali z Komendy Głównej PSP w 
Warszawie, 64 tys. zł to środki własne OSP 
(pozyskane z zbiórek złomu, prac dodatkowych, 
sponsorów), a 45 tys. to kredyt. 

 

Strażacy dziękują za pomoc i zaangażowanie 
w pozyskaniu samochodu wójtowi gminy Eugeniuszowi 
Gwoździowi, wicewojewodzie Andrzejowi Pilotowi, 
Komendantowi Gminnemu Joachimowi Soll, prezes BS 
Kazimierze Huniak oraz wszystkim mieszkańcom 
miejscowości Tworóg, Brynek i Nowa Wieś 
zaangażowanych w akcje zbiórki złomu, sprzedaż 
kalendarzy przez OSP itp. Strażacy nadal zbierają 
pieniądze na spłatę kredytu i doposażenie samochodu. 
W tym celu 25 października zorganizowali kolejną zbiórkę 
złomu (zdj. na str. 16). 

ŻOŁĘDZIE I KASZTANY    

Od 29 września do 17 października uczniowie SP w brali 
udział w konkursie „Zbieramy żołędzie i kasztany na zimę 
dla naszych zwierząt kochanych”, którego celem była 
pomoc zwierzynie leśnej w przetrwaniu zbliżającej się 
zimy. Sponsorem konkursu było Koło Łowieckie nr 3 
„Knieja” Gliwice. Łącznie szkoła zebrała 1880 kg żołędzi 
i kasztanów. Po zaciętej walce I m. w konkursie zdobyła 
klasa IV b, która zebrała 589,6  kg, II m. – klasa VI a, która 
przyniosła do szkoły 547,7  kg, III m. klasa V b – 183,2 kg. 
Nagrodę w konkursie stanowiło 200 zł oraz wycieczka 
leśna do Wykierza, w czasie której łowczy Koła 
Łowieckiego – p. Wiesław Kucharski przybliżył uczniom 
zwyczaje myśliwskie. Dzieci wzięły czynny udział 
w dokarmianiu zwierzyny, co sprawiło im wiele radości, 
uczestniczyły w konkursie na rzut żołędziem i kasztanem, 
mogły przejechać się przez las podwodą myśliwską. 
Całość zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek nad 
ogniskiem. 

NASZ POMNIK PRZYRODY 

W myśl hasła „Ekologia rodzi się w sercu” uczniowie SP 
w Tworogu wystąpili z inicjatywą, by jedno z sąsiadujących 
z boiskiem szkolnym drzew zostało ogłoszone  
„Pomnikiem przyrody”. Wspólne starania zwieńczone 
zostały sukcesem. Mamy świadomość, że jest to dla nas –
nauczycieli i uczniów – wielka odpowiedzialność 
i zobowiązanie, aby nasz „Pomnik przyrody” pozostał nim 
jak najdłużej. Październikowej uroczystości szkolnej przy 
„Pomniku przyrody” towarzyszyło rozstrzygnięcie konkursu 
na figurkę „Leśnego skrzata” wykonaną z tegorocznych 
plonów. Wszystkie prace zachwycały swoim pięknem 
i pomysłowością. Komisja konkursowa w składzie: Izabela 
Piecuch, Jadwiga Pawelak i Iwona Mazur dokonała oceny 
prac oraz wyłoniła zwycięzców: I miejsce zdobyła Julia 
Czaja, uczennica klasy I; II miejsce – Roksana Krok, 
uczennica klasy III oraz Dominik Nowaczyk, uczeń klasy I 
III miejsce – Mateusz Grzesiek, uczeń klasy III oraz 
Szymon Wawełczyk, uczeń klasy I.  

Organizatorzy konkursu w sposób szczególny pragną 
podziękować wszystkim rodzicom, którzy wspierając 
naszych uczniów przyczynili się do tego, że ich prace 
zachwycały wszystkich odwiedzających szkolną wystawę. 
Gratulujemy pomysłów i wielkiej inwencji. 

Hanna Pawełczyk
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JESIENNA KRAINA 

Z okazji nadejścia jesieni w Oddziale Przedszkolnym 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Boruszowicach  
7 października odbyły się nietypowe zajęcia. Udział brały  
w nich nie tylko dzieci, ale też ich rodzice, którzy wcielili się 
w rolę aktorów i zaprezentowali swoim pociechom 
przedstawienie zatytułowane „Jesienna kraina”. 

W programie zajęć znalazły się tańce oraz zabawy 
ruchowe ze śpiewem. Dzieci wzięły także udział w małych 
zawodach – miały rozpoznać smak dżemów i soków oraz 
rozwiązać jesienny quiz. Rodzice mogli nie tylko 
obserwować swoje pociechy podczas zajęć, ale też sami 
wziąć w nich udział. Ośmioro z nich zostało wybranych 
przez nauczycielki do przybliżenia dzieciom treści 
opowiadania „Jesienna kraina” w krótkim przedstawieniu. 
Odważni rodzice, którzy wcześniej nie wiedzieli o tym, że 
wezmą czynny udział w spotkaniu, zostali za swój 
spontaniczny występ nagrodzeni gromkimi brawami.  

 

Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice przeszli na plac 
przed szkołą, by być świadkiem uroczystego odsłonięcia 
napisu. Dyrektorka szkoły podkreśliła rolę rodziców, którzy 
z zaangażowaniem działali na rzecz szkoły. W wydarzeniu 
wziął udział wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Zdjęcia z wydarzenia 
na stronie www.twg-kurier.pl 

DZIARSKIE PIERWSZAKI 

Są zwinne, energiczne i bystre. Nauczyciele wróżą im 
wspaniałe wyniki w nauce. Pierwszaki ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu (łącznie trzy klasy) mogą być 
z siebie dumne. Po dwóch miesiącach uczęszczania do
szkoły stały się prawdziwymi uczniami. 30 października w 
tworoskiej podstawówce odbyło się uroczyste pasowanie 
na ucznia. Choć rytuał przyjęcia najmłodszych uczniów w 
szkolne grono powtarzany jest każdego roku, nikt nie czuje 
znużenia. Dyrekcja szkoły i nauczyciele za każdym razem 
z tym samym przejęciem spoglądają na pierwszaki. 
Zdjęcia z wydarzenia na stronie www.twg-kurier.pl 

Spotkanie przebiegało w sympatycznej, rodzinnej 
atmosferze, a zwieńczył je marchewkowy poczęstunek dla 
wszystkich uczestników. Po nim dzieci wraz z rodzicami 
wykonały jesienny łańcuch, który zawiesiły następnie  
w przedszkolnym korytarzu. Wspólne zajęcia 
zorganizowane pod hasłem „Kolory jesieni” miały na celu 
integrację przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci. 
Zadowoleni rodzice wyrazili nadzieję, że wkrótce będą 
mogli wziąć udział w kolejnych tego typu spotkaniach. 

Dorota Stokłosa 

JESZCZE MALI, ALE JUŻ  
W MUNDURKACH  

To był z pewnością bardzo uroczysty i wyjątkowy dzień  
z życia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Boruszowicach. Dyrektor placówki, Danuta Wiśniowska, 
nazwała go świętem szkoły. Dlaczego? 22 października 
nie tylko odbyło się pasowanie na ucznia, ale też 
odsłonięto napis z nazwą szkoły i jej patronem Janem 
Pawłem II. W tym roku w szeregach pierwszoklasistów 
pojawiły się także sześciolatki.  

– Obawy, które wszyscy mieliśmy na początku roku 
szkolnego okazały się bezpodstawne, dzieci świetnie sobie 
radzą, są grzeczne i pilnie się uczą – powiedziała 
dyrektorka. 

Nim jednak dwie klasy pierwsze złożyły uroczyste 
ślubowanie, zostały przepytane przez starszych kolegów. 
A  kiedy okazało się, że nie ma takiego pytania, na które 
pierwszaki nie znają odpowiedzi, przystąpiono do 
najważniejszego momentu – ślubowania i pasowania na 
ucznia. Przyjęte do szkolnego grona dzieci otrzymały 
dyplomy, upominki i szkolne mundurki.  

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 



13 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Zadanie 1. Koła zainteresowań 

• zajęcia koła j. polskiego  kl. IV-VI-  gr. I – 30 godz. 
st.,  

• zajęcia koła sportowego  kl. IV-VI-  gr. I  – 30 godz. 
st.,  

• zajęcia koła tanecznego  kl. IV-VI-  gr. I  – 45 godz. 
st.,  

• zajęcia koła historycznego  kl. IV-VI-  gr. I  – 45 
godz. st.,  

• zajęcia koła matematycznego  kl. I-III-  gr. I  – 30 
godz. st. + 7 eL,  

• zajęcia koła edukacji regionalnej „ W izbie i kuchni 
naszej  Prababci”  kl. I-III-  gr. I  – 30 godz. st.,  

• zajęcia koła  edukacji regionalnej – „Jak drzewiej 
na Śląsku bywało?” kl. IV-VI-  gr. I  – 30 godz. st. + 
10 eL,  

• zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  
kl. IV-VI-  gr. I  -25 godz. st. + 5eL;   

• zajęcia koła przyrodniczego z elem. j. angielskiego  
kl. IV-VI-  gr. II  -25 godz. st. + 5eL  ,  

• zajęcia koła taneczno-teatralnego kl. I-III-  gr. I  –
30 godz. st.,  

• zajęcia koła artystyczno-plastycznego  kl. IV-VI-
gr. I  – 30 godz. st.,  

• zajęcia koła j. niemieckiego  kl. IV-VI-  gr. I  –30 
godz. st.,  

• zajęcia koła j. niemieckiego  kl. I-III-  gr. I  – 30 
godz. st. 

Zadanie 2. Zajęcia wyrównawcze 

• zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „Uczę się 
z Plastusiem”  kl. I-III-  gr. I  – 30 godz st. + 10eL,  

• zajęcia wyrównawcze z  j. polskiego „ Przygoda 
z językiem polskim”  kl. IV-VI-  gr. I – 40 godz. st.,  

• zajęcia wyrównawcze z matematyki „ Będę odnosił 
sukcesy z matematyki”  kl. IV-VI-  gr. I  – 35godz 
st. + 5eL,  

Zadanie 3.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne-logopedyczne 
kl. I- VI-  gr. I  - 15 godz. st. + 5eL,  

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl. I-III-  gr. I  – 30 
godz. st.,  

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl. I-III-  gr. II  –
30 godz. st.,  

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl. IV-VI-  gr. I  –
30 godz. st.,  

• zajęcia z gimnastyki korekcyjnej  kl. IV-VI-  gr. II  –
30 godz. st.,  

 
„EUREKA, JA TO WIEM” 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt 
„Eureka, ja to wiem” – program Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Boruszowicach Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II jest skierowany do  uczniów tej szkoły. 
Przewiduje on realizację bogatej oferty zajęć 
pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych 
skierowanych do uczniów klas I-VI. W ramach projektu 
prowadzone są zajęcia:  

 

ZNAWCY EICHENDORFFA 

Dzięki współpracy z Towarzystwem Społeczno-
Kulturalnym Niemców województwa śląskiego 
Gimnazjum w Brynku zrealizowało już 5 projektów  
z języka niemieckiego, których celem jest podniesienie 
kompetencji językowych uczniów, podtrzymanie 
tożsamości narodowej, etnicznej i kulturowej.  

Projekt, nad którym pracowali od września uczniowie  
z gminy Tworóg i Krupski Młyn związany był z życiem  
i twórczością Josepha von Eichendorffa. Śladami śląskiego 
poety epoki romantyzmu kroczyli uczniowie klas 
pierwszych, drugich i trzecich.  

30 października odbyło się podsumowanie projektu  
i nagrodzenie uczniów, którzy wykazali się wiedzą o życiu  
i twórczości poety, talentami recytatorskimi 
prezentowanymi w języku niemieckim, a także 
zdolnościami plastycznymi poprzez wykonanie portretu 
twórcy. W uroczystości wzięli udział uczniowie gmin 
Tworóg i Krupski Młyn, wójtowie, a także przedstawiciel 
tworoskiej Mniejszości Niemieckiej.  
 
Nim jednak wręczono nagrody uczniowie zaprezentowali 
multimedialny „pamiętnik”, będący relacją z przebiegu 
projektu. Wspominali wycieczkę do Łubowic – rodzinnej 
miejscowości poety, zwiedzanie ruin zamku, w którym 
mieszkał poeta oraz poświęcony mu Dom Pamięci.  
Opowiadali o niecodziennej lekcji języka niemieckiego, na 
której poznawali sylwetkę poety. 
 
Na zdjęciu poniżej trójka nagrodzonych uczniów, którzy 
śmiało mogą się ubiegać o tytuł biografów poety.  
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NIEZALEŻNE SPOJRZENIE,  
CZYLI PODSUMOWANIE 
KADENCJI 

Wielkimi krokami zbliżają się wybory. Rośnie napięcie 
na scenie politycznej i pojawiają się oczywiste pytania 
o kondycje samorządów. Dyskusje na ten temat 
prowadzone są we wszystkich mediach. Eksperci 
analizują dostępne dane, tworzą rankingi i zestawienia. 
Jak więc gminę Tworóg oceniają niezależni 
obserwatorzy?  

Szukając rzetelnej odpowiedzi zajrzeliśmy na stronę 
internetową czasopisma samorządowego „Wspólnota” 
(www.wspolnota.org.pl/rankingi). Rankingi „Wspólnoty” to 
zestawienia wszystkich samorządów analizowane na 
podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku 
aspektów. O tym czego się z nich dowiadujemy o gminie 
Tworóg i jak wypadamy w porównaniu z naszymi 
sąsiadami mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  

Nasza Gmina ma jeden z najniższych wydatków bieżących 
na administrację w naszym powiecie (płace, diety radnych  
i sołtysów) w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Udało 
się tego dokonać poprzez wprowadzenie odpowiedniej 
polityki kadrowej i płacowej Urzędu Gminy, rozsądne 
podejście do podejmowanych uchwał w sprawie 
wynagrodzenia Wójta Gminy i wysokości diet radnych  
i sołtysów, a przede wszystkim poprzez wprowadzenie 
połówek etatów dla Sekretarza Gminy i Zastępcy 
Wójta, który został zatrudniony na podstawie zaleceń 
pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach. Kolejnym bardzo ważnym, a podnoszonym 
tematem, jest  rzekome „wielomilionowe zadłużenie”, które 
po dokonaniu analizy ww. rankingu okazuje się, iż jest 
jednym z najniższych w naszym powiecie. Praktycznie 
rzecz ujmując – po Miasteczku Śl. jesteśmy najmniej 
zadłużoną gminą w naszym powiecie – około 13% 
(przy maksymalne możliwym – 60%). Daje to solidne 
podstawy do ubiegania się o kolejne środki 
pozabudżetowe w następnej perspektywie finansowej 
2014-2020, gdyż bez wymaganego wkładu własnego 
(najczęściej pożyczka) nie ma możliwości wdrożenia  
w życie kolejnych zamierzeń inwestycyjnych. Ostatni  
i chyba najważniejszy ranking to najszybciej rozwijający się 
samorząd w kadencji 2010 – 2014, z którego wynika, że na 
2 479 gmin w Polsce nasza gmina uplasowała się na 
321 miejscu, po Tarnowskich Górach, które zajęły  
279 miejsce, Świerklańcu – 255 miejsce i Ożarowicach – 
99 miejsce w Polsce. Gmina Tworóg przy relatywnie 
niskich dochodach bieżących (brak dużych zakładów 
produkcyjnych) i dużych wydatkach (oświata, 6 jednostek 
OSP, 4 LKS-y, komunikacja itp.) wyprzedziła w rankingu 
Zbrosławice – 336 miejsce, Miasteczko Śl. – 1452 miejsce, 
Kalety – 1580 miejsce, Radzionków – 1779 miejsce  
i Krupski Młyn – 2156 miejsce.   

Mówiąc krótko: liczby nie kłamią. Nasza Gmina 
znalazła się w grupie stanowiących 13% najlepiej 
rozwijających się gmin w Polsce.  
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EURO-GMINA, CZYLI TWORÓG 

W Plebiscycie, któremu patronowało Ministerstwo 
Gospodarki oraz Marszałek Województwa Śląskiego 
Mirosław Sekuła i Wojewoda Śląski Piotr Litwa 
uhonorowano Gminę Tworóg statuetką EURO-GMINA 
2014. Certyfikat Nr 0193/2014 stwierdza, że  Gmina 
Tworóg spełnia wymagania najlepszych Gmin Unii 
Europejskiej. 

Nagrodę odebrał wójt, Eugeniusz Gwóźdź 24 października 
2014 r. w siedzibie Radia Katowice. Poza Radiem 
Katowice patronat medialny objęli TV Katowice i Magazyn 
Gospodarczy Fakty. Ideą przyznania wyróżnień jest 
nagrodzenie najlepszych samorządów i przedsiębiorstw, 
które są wzorem do naśladowania w całym kraju. Potrafią 
skutecznie  wykorzystywać fundusze unijne, działają na 
rzecz dobra mieszkańców i stwarzają odpowiednie warunki 
dla przedsiębiorców i inwestorów. Nagroda świadczy, że 
wyraźnie zbliżamy się do naszych europejskich 
odpowiedników pod względem infrastruktury, komfortu 
życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych, 
przedsiębiorczości i rozwoju w oparciu o posiadane 
zasoby. – To nie tylko moja nagroda, ale wszystkich 
pracowników Urzędu Gminy, radnych, a także 
mieszkańców naszej gminy – komentuje wójt, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

SUPERWÓJT Z TWOROGA! 

Czy obecny wójt sprostał oczekiwaniom 
mieszkańców? Narzędzie do wyrażenia swojej opinii 
na ten temat oddali w ręce wyborców organizatorzy 
plebiscytu „Superwójt kadencji 2010-2014. Edycja 
Śląska – północ”, w którym mieszkańcy mogli 
oddawać głosy uznania dla swoich włodarzy. Na 
Eugeniusza Gwoździa oddano niemal 6 tys. głosów. 
Taki wynik zapewnił mu zwycięstwo! I miejsce 
w konkursie zajął ex-equo z Grzegorzem Czaplą, 
wójtem gminy Ożarowice.  

W rywalizacji wzięło udział 15 włodarzy z gmin: Ożarowice, 
Tworóg, Wielowieś, Herby, Koszęcin, Kochanowice, 
Świerklaniec, Pawonków, Zbrosławice, Krupski Młyn, 
Rudziniec, Pilchowice, Boronów, Ciasna i Gierałtowice. 
Konkurs mający na celu ocenę pracy obecnych wójtów 
ogłosił Dziennik Zachodni i portal naszemiasto.pl. 
Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 21 
października w siedzibie redakcji „Dziennika Zachodniego”.  

Gazeta ogłosiła także wyniki plebiscytu na „Superbudowę
kadencji 2010 – 2014”. Do konkursu zgłoszono 
kilkadziesiąt propozycji. Najwięcej głosów oddano na 
„Przystanek Europa”, czyli dworzec autobusowy 
w Tarnowskich Górach. Inwestycja o wartości 22 mln zł 
znacznie usprawniła i polepszyła komfort komunikacji 
miejskiej, z której korzystają także mieszkańcy naszej 
gminy. – Jako członkowie Międzygminnego Związku 
Komunikacji Pasażerskiej możemy czuć dumę i ogromną 
satysfakcję. To nasze wspólne dzieło – komentuje wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź.   

Zdjęcia i ilustracje do powyższych tekstów na stronie 
obok.  
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PODSUMOWANIE  
KADENCJI C. D. 

Foto. – Po Miasteczku Śl. jesteśmy najmniej zadłużoną gminą w naszym 
powiecie – około 13% (przy maksymalne możliwym - 60%). Daje to 

solidne podstawy do ubiegania się o kolejne środki pozabudżetowe – 
mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. Więcej informacji zdobędą Państwo na 

spotkaniach przedwyborczych i w materiałach wyborczych.  

ŚLĄSKA SPRAWA,  
NASZA SPRAWA 

Pod koniec października naszą gminę odwiedził szef 
Związku Górnośląskiego Marek Sobczyk, który 
przyjechał, aby osobiście podziękować władzom 
gminy za zaangażowanie w promowaniu śląskiej 
kultury.  

Na spotkaniu, które odbyło się w gabinecie wójta 
Eugeniusza Gwoździa  gość przekazał pozdrowienia 
i specjalne podziękowania od europosła Pana Marka Plury, 
wielkiego orędownika spraw śląskich i przyjaciela naszej 
gminy. Prezes Związku  Górnośląskiego wyraził potrzebę 
zacieśnienia współpracy z Gminą Tworóg, bo jak 
stwierdził: wiele dobrego dzieje się w waszej gminie i jest 
o Was coraz głośniej, jesteście przykładem dla wielu 
śląskich samorządów, a i my możemy się od was sporo  
nauczyć. 

Foto. Jak widać na powyższej ilustracji wzrasta liczba inwestycji 
drogowych, w wyniku których zauważalnie poprawiła się infrastruktura 
drogowa. Podobnie wygląda kwestia infrastruktury uzupełniającej sieć 

drogową. Gmina nieustannie buduje i remontuje chodniki przy wsparciu 
środków zewnętrznych – w tym z Unii Europejskiej. 

Foto. Gmina Tworóg otrzymała statuetkę „Euro-Gmina 2014”.Ideą 
konkursu jest nagrodzenie najlepszych samorządów i przedsiębiorstw, 

które są wzorem do naśladowania w całym kraju. 

Foto. Eugeniusz Gwóźdź podczas gali finałowej plebiscytu „Superwójt 
kadencji 2010-2014. Edycja Śląska – północ”, która odbyła się pod koniec 

października. 
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Foto. W październikowym wydaniu „TWG Kuriera” przeczytacie m.in.  
o szkole w Wojsce, gdzie gościły „Tańczące Eurydyki”, Zeus,  

Parys i Złote Jabłko (str.8).    

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

MIĘDZYGMINNY MUNDIAL 

25 października na boisku Orlik w Tworogu odbyły się 
rozgrywki w ramach Spichlerzowych Mistrzostw Świata 
Mundial 2014. W rywalizacji wzięły udział 3 drużyny: 
Oldboje (Krupski Młyn, Tworóg), Biało-Czarni (Tworóg) 
oraz Dąb (Pniowiec). Do finału zakwalifikowały się drużyny 
Dąb oraz Biało-Czarni. Mecz zakończył się wynikiem 8:4 
dla Dębu. Zwycięskiej drużynie puchar wręczył wójt gminy, 
który następnie zaprosił sportowców na poczęstunek. 

Foto. Strażacy z Tworoga mają nowy wóz bojowy! (str.11). 

Foto. Jeszcze mali, ale już w mundurkach, czyli pasowanie na ucznia  
w Boruszowicach i Tworogu (str. 12)  Więcej zdjęć na stronie  

www.twg-kurier.pl 

GMINA TWORÓG DAWNIEJ 

Zakończono realizację projektu „Pielęgnacja tradycji, 
śląskich korzeni oraz historii obszaru obecnej Gminy 
Tworóg poprzez wydanie albumu z fotografiami”. Efektem 
jest wydawnictwo „Gmina Tworóg dawniej” powstałe przy 
wsparciu środków unijnych. Tym razem  tematem albumu 
są stare fotografie i pocztówki przedstawiające gminę 
sprzed lat. Wójt gminy dziękuje za współpracę partnerom 
projektu (Józef Ziaja, SP w Tworogu,  
SP w Boruszowicach, SP w Wojsce, Gimnazjum w Brynku, 
Przedszkole w Tworogu) oraz osobom, które nieodpłatnie 
udostępniły zdjęcia z prywatnych zbiorów. Oficjalne 
zakończenie projektu odbędzie się 12 listopada  
w SP w Tworogu.  


