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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 

Na wszystkie dni Nowego Roku 
nadziei i Ŝyczliwości, 

miłości i pokoju, 
sukcesów zawodowych i spełnienia w Ŝyciu prywatnym.  

Wszystkiego dobrego! 
 

                                    Przewodniczący                                                                                Wójt gminy, 
                                Rady Gminy Tworóg                                                                      Eugeniusz Gwóźdź 
                                     Łukasz Ziob 

Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg 
oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 
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TWG 

KURIER TABLICA 
1 PROCENT DLA OSP 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za 
coroczne przekazywanie 1% podatku strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu.  

Uzyskana z tego tytułu darowizna wspomaga naszą 
jednostkę w jej codziennym funkcjonowaniu, a co za tym 
idzie podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców, 
jednocześnie podnosząc standard pracy strażaków-
ochotników. Nigdy nie zawiedliśmy się na mieszkańcach 
naszej gminy i dlatego również w tym roku serdecznie 
prosimy o wsparcie naszej jednostki, za co z góry 
serdecznie DZIĘKUJEMY. 

SPRAWA DO ZAŁATWIENIA 

Szanowna Redakcjo,  

Po przeczytaniu artykułu w „Gwarku” mówiącego  
o karygodnym stanie urzędowych ubikacji, odważyłam się 
w końcu napisać i przedstawić pokrótce sprawę, którą 
obserwuję od dłuższego czasu. Otóż dotyczy ona 
cmentarza komunalnego w Tworogu, a konkretnie braku 
ubikacji w jego pobliżu.  

Myślę,  że w miejscu, które jest znacznie oddalone od 
przystanku i domostw, biorąc pod uwagę, że mamy XXI 
wiek, powinna się znajdować chociażby toaleta przenośna. 
Przecież mieszkańcy, a dotyczy to szczególnie osób 
starszych, którzy docierają na cmentarz pieszo lub na 
rowerze, spędzają odwiedzając groby bliskich sporo czasu. 
Gdzie mają załatwiać swoje potrzeby? Odpowiedź na 
dzień dzisiejszy brzmi: w krzakach! Faktem jest, że 
podczas Dnia Wszystkich Świętych przy cmentarzu stało 
przenośne WC. Niestety pojawiło się i znikło, jak duch… 
Jednorazowa akcja, choć doceniam ją, nie rozwiązuje 
problemu. Kto sądzi, że przesadzam, niech zajrzy do 
pobliskiego lasu. Znajdzie tam prócz licznych  śmieci, 
niestety ludzkie odchody.   

Z poważaniem 
Mieszkanka gminy (dane do wiad. redakcji) 

Do tej pory problemu braku ubikacji przy cmentarzu nikt 
nie zgłaszał w Urzędzie Gminy jak również w Zakładzie 
Usług Komunalnych (u administratora), dlatego dyskusja 
na ten temat nie była podejmowana. Obecnie nie mamy 
przeznaczonych środków na realizację takiego zadania,  
a wiąże się ono nie tylko z postawieniem ubikacji, ale też 
jej utrzymaniem, co wymaga uwzględnienia  
w planowanych wydatkach.  

Nie mogę w chwili obecnej obiecać, że ubikacja pojawi się 
w pobliżu cmentarza. Z pewnością jednak można się nad 
tym zastanowić, a problem będzie zgłoszony 
administratorowi cmentarza – Zakładowi Usług 
Komunalnych sp. z o.o. 

Wójt gminy, 
 Eugeniusz Gwóźdź 

Jeśli masz problem z rozliczeniem PIT – rozliczymy go 
za Ciebie – nie pobieramy opłat! 

Ty przekazujesz nam swój 1% podatku – my 
rozliczymy Twój podatek za 2014 i dostarczymy 
dokumenty do Urzędu Skarbowego za Ciebie. 

Bliższych informacji udziela Sławomir Dramski  
tel. 602-796-458 

 

FERIE Z GOK 

Informujemy, że jak co roku w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych (od 2 lutego do 6 lutego) Gminny Ośrodek 
Kultury w Tworogu będzie organizować zajęcia dla 
dzieci pod nazwą „Ferie z GOK”.  

W programie: wyjazd do kina, do sali zabaw „Alele”, na 
basen, do Manufaktury słodyczy i kręgielni. Szczegóły 
znajdziecie na stronie internetowej: 

www.gok-tworog.pl 

koszt: 70 zł od osoby. 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA…………………………………………………….str.4 
– Woda i ścieki – skąd się biorą ceny? 
– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
– Budżet 2015 
– Kontakty międzynarodowe 
HOBBYSTA……………………………………………...str.6 
– Walcząc z pustą ręką, ale z asem w rękawie… 
POD LUPĄ……………………………………………….str.7 
– Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette 
– Przewodnik po zabytkach  
KULTURALNIE………………………………….………str.8 
– „Ladies bez gentleman” na scenie 
– Koncert śląskiej grupy bluesowej 
– Świąteczna magia! 
– Dzieląc się opłatkiem 
– I miejsce w II Międzygminnym Konkursie Piosenki 
Niemieckojęzycznej 
–  Mniejszość Niemiecka kolęduje 
– Święta na wesoło w SP w Tworogu 
– Święty Mikołaj w Boruszowicach 
– Kolędowe wyróżnienie 
– Książka – fajna rzecz! 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Zaproś słońce do domu – skorzystaj z szansy na dotację! 
– Oj dzieje się w Wojsce, dzieje… 
– Na lotnisku 
– Z wizytą w czeskim Benovie 
– Sylwestrowe granie 
– Karnawoł 
– Śląsko-góralskie kolędowanie w Tworogu 
– Fotograficzny skrót wydarzeń!  

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Nowy rok to nie tylko karnawałowe szaleństwa, ale też 
poważne tematy i trudne decyzje. Co się działo podczas
ostatniej sesji Rady Gminy? Skąd się biorą ceny za wodę 
i ścieki, jak wygląda budżet 2015? O tym przeczytacie 
w dziale Sesja.  

W „Hobbyście” dowiecie się co znaczy słowo „kyokushin” 
i jak przebiegają treningi karate. Z kolei w dziale „Pod lupą” 
przygotowaliśmy coś dla wielbicieli motoryzacji.  Zbigniew 
Łacisz – trener sportów samochodowych, instruktor nauki i 
doskonalenia jazdy – prezentuje pierwszy tekst z cyklu 
„Bezpiecznie z Akademią Jazdy Lanette”.   

Pozostając pod wpływem świątecznego nastroju piszemy
o spotkaniach mikołajkowych i opłatkowych na terenie 
gminy. Relacjonujemy także koncert kolędowy, jaki na 
początku stycznia odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu. 

 

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 
Hanna Blacha, Hanna Pawełczyk, Irena Jonecko 

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

DRUK 
Foto&druk 

Damian Zymela 

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

KURIER SESJA 
WODA I ŚCIEKI – SKĄD SIĘ BIORĄ 
CENY?  

Podczas ostatniej w 2014 r. sesji Rady Gminy, po 
burzliwej dyskusji, podjęto uchwałę (nr III/17/2014)  
w sprawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie  
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 
2015. Za każdy m3 wody mieszkaniec zapłaci 4,05zł 
brutto (o 14 gr. więcej w porównaniu do minionego 
roku). Z uwzględnieniem dopłaty gminy wynoszącej 
3,26 zł gospodarstwa domowe podłączone do 
kanalizacji za każdy m3 ścieku zapłacą 10 zł brutto  
(6 gr. więcej).  

Mimo, że za wodę i ścieki płacimy mniej w porównaniu  
z sąsiednimi Tarnowskimi Górami, gdzie woda kosztuje 
5,69 za m3, a ścieki 10,44 zł, nadal pojawiają się głosy 
niezadowolenia i pytania o przyczyny ustalania taryf na 
coraz wyższym poziomie. Rosnące ceny nie są  
z pewnością mile widzianym zjawiskiem, jednak mają 
racjonalne uzasadnienie. Warto nadmienić, że w 2015 r. 
dopłata Gminy do oczyszczania ścieków pozostała na tym 
samym poziomie co w roku ubiegłym. Prezes Zakładu 
Usług Komunalnych w Tworogu, Adam Chmiel, wyjaśnia, 
że na poziomie państwowym kwestię opłat za wodę 
reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa  
z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 
wzoru wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków 
naliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków. W Rozporządzeniu jest mowa 
m.in. o tym, co wchodzi w skład opłat za m3 wody oraz  
w jaki sposób są one naliczane. W paragrafie 3 
rozporządzenia określono, że przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje taryfę w sposób 
zapewniający mu m.in. uzyskanie niezbędnych 
przychodów. W cenę wody wchodzą niezbędne koszty 
eksploatacji i utrzymania, czyli amortyzacja lub odpisy 
umorzeniowe, podatki i opłaty niezależne od 
przedsiębiorstwa, opłaty za korzystanie ze środowiska, 
spłaty rat kapitałowych czy spłaty odsetek od 
zaciągniętych kredytów i pożyczek, energię, 
wynagrodzenia pracowników, koszty remontów  
i konserwacji urządzeń, koszty obowiązkowej wymiany 
wodomierzy, usługi obce. 

W zakresie dostaw wody Spółka ponosi stałe koszty 
obsługi klientów, co uzasadnia stawkę opłaty 
abonamentowej (opłata abonamentowa w przypadku 
Tarnowskich Gór wynosi 7,46 zł, zaś w Tworogu – 4,10 zł). 
Koszty ponosi niezależnie od tego, czy poszczególny 
odbiorca rzeczywiście pobiera wodę, czy nie. Dostawca 
musi jednak być gotowy na taką ewentualność. Mówiąc 
krótko, płacimy nie tylko za wodę i ścieki, ale też za 
utrzymanie niezbędnej do tego infrastruktury, a także jej 
modernizacje i nowe inwestycje mające na celu 
podniesienie jakości usług. Określone w taryfie ceny  
i opłaty stosuje się przy zachowaniu standardów 
jakościowych, które wynikają z obowiązujących przepisów 
prawnych. Zaznaczmy, że woda poddawana jest 
regularnym badaniom. Stan oczyszczonych ścieków  
i wody bada podmiot zewnętrzny – akredytowane  

laboratorium (tak stanowią przepisy), co generuje kolejne 
koszty usług łącznie ok. 50 tys. zł na rok). 

Ponadto dla utrzymania i systematycznego podnoszenia 
jakości usług, oprócz właściwie prowadzonych procesów 
technologicznych oraz prawidłowej eksploatacji  urządzeń 
i systemów sieciowych niezbędne jest systematyczne 
inwestowanie w rozwój Spółki oraz modernizacja 
istniejących i eksploatowanych obiektów. Prognozowane 
nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2014-2018 
wynoszą 2.962.300 zł. Do najważniejszych zadań będą 
należeć: budowa kanalizacji w Brynku (II i III etap) oraz 
rozbudowa ujęcia Boruszowice.  

Mówiąc o stale rosnących cenach za wodę i ścieki, nie 
tylko w naszej gminie, ale w całym kraju, należy 
powiedzieć, że jest to częściowo efekt dążenia Polski do 
spełniania norm europejskich. Od przystąpienia do Unii 
Europejskiej polskie gminy i Spółki zainwestowały 
w wodociągi, kanalizacje i oczyszczalnie ścieków aż 
40 mld zł. Część kosztów pokryły fundusze unijne, 
niemniej samorządy i Spółki musiały zdobyć środki na 
wkład własny zadłużając się i narażając na 
długoterminowe spłaty odsetek. Dodajmy, że modernizacje 
i rozbudowy oczyszczalni i kanalizacji zwiększają koszty 
ich eksploatacji m.in. z powodu wzrostu wartości obiektów, 
co oznacza zwiększone wydatki na amortyzację i podatki. 
Podsumowując ceny za wodę i ścieki są ustalane 
w oparciu o rzetelne analizy księgowe i uwzględniają 
potrzeby zarówno spółki, jak odbiorcy usług. 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY 

czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy 
Tworóg z 29 grudnia 2014 r: 

–  podjęto uchwałę (nr III/14/2014) w sprawie przyjęcia 
programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży w Gminie Tworóg na 2015 r. (szerzej na ten 
temat piszemy w dziale „Na bieżąco”); 

–  podjęto uchwałę (nr III/15/2014) w sprawie uchwalenia 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych.  

– podjęto uchwałę (nr III/22/2014) 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 lub systemów 
odprowadzania ścieków na terenie gminy Tworóg na lata 
2015-2018”; 

– podjęto uchwałę (nr III/24/2014) w sprawie wydania opinii 
do propozycji planu Aglomeracji Tworóg; 

 
Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 
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 TWG KURIER – SESJA 

BUDŻET 2015  

Jedną z najważniejszych uchwał podjętych podczas 
ostatniej w 2014 r. sesji Rady Gminy jest budżet na rok 
2015 (uchwała nr III/21/2014). Projekt budżetu otrzymał 
pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Katowicach, radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.  

Dochody budżetu gminy na rok 2015 ustalono w wysokości 
22.963.779,90 zł w tym dochody bieżące to 21.977.890,90, 
a dochody majątkowe – 985.889,00 zł. Wydatki w budżecie 
dzieli się na bieżące, czyli koszty utrzymania bieżącej 
działalności gminy i na majątkowe – inwestycje, zakup 
udziałów w akcjach itp. Wydatki na rok 2015 wynoszą 
23.030.012,90zł, w tym bieżące w kwocie 21.453.547,90 zł 
oraz majątkowe – 1.576.465,00 zł. 

Różnica między wydatkami a dochodami stanowi 
planowany deficyt budżetu w wysokości 66.233,00 zł., 
który będzie  sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, 
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat 
ubiegłych w kwocie 66.233 zł. Budżet zakłada przychody  
w kwocie 914.500,00 zł oraz rozchody w kwocie 
848.267,00 zł.  

W wydatkach bieżących najwięcej środków przeznacza się 
na następujące zadania: 
– dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (MZKP) –
1.030.524, zł.  – brak około 340.000 zł 
– utrzymanie placówek oświatowych w tym przedszkoli  
i szkół – 10.516.064,00 zł;  
– koszty utrzymania administracji – 2.721.817 zł; 
– pomoc społeczna, w tym zasiłki rodzinne, alimentacyjne, 
zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze –
2.868.465,00 zł; 
– ochrona środowiska – 798.187,00 zł; 
– utrzymanie budynków i lokali komunalnych – 645.000,00 
zł.  
– działalność kulturalna – 666.038,00 zł, w kwocie zawarta 
jest dotacja dla GOK i Biblioteki Publicznej w wysokości 
600.000,00 zł  
– utrzymanie dróg gminnych – 251.300,00 zł; 
– sport – 209.240,00 zł 

Na co zostaną przeznaczone wydatki majątkowe w roku 
2015? Główne zadania: 
– budowa kanalizacji sanitarnej – sołectwo Nowa Wieś 
(łączna kwota inwestycji – 45.000,00 zł); 
–  odbudowa dróg rolnych – Połomia ul. Szkarotki (łączne 
nakłady finansowe – 215.609,00 zł); 
– przebudowa ul. Ogrodowej w Kotach (całkowity koszt – 
281.000,00 zł); 
– przebudowa toalet w budynku Urzędu Gminy (całkowity 
koszt – 280.000,00 zł); 
– wykonanie projektu wizualizacji Kompleksu Rekreacyjno-
Sportowego „Brzeźnica” (łączny koszt – 23.370,00 zł); 
– odbudowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ulic Obrońców 
Pokoju oraz Armii Krajowej w Boruszowicach (łączny koszt 
– 288.000,00 zł); 
– dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków – 420.000,00 zł. 

 

KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE  

29 grudnia podczas I części sesji Rady Gminy na sali 
obrad goszczono delegację z gminy partnerskiej Benov 
w Czechach.  Przewodniczący Rady, Łukasz Ziob, powitał 
starostę gminy Ivo Pitnera i jego towarzyszy. Złożył im 
noworoczne życzenia i życzył udanego pobytu. Z kolei 
wójt, Eugeniusz Gwóźdź, podziękował czeskim sąsiadom 
za przyjęcie w Benovie uczniów z tworoskiej podstawówki 
(o grudniowym wyjeździe do Czech przeczytacie na 
str. 14). 

Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z zagranicznymi 
sąsiadami – gminami partnerskimi – to stały element 
lokalnej polityki. Dzięki wzajemnym wizytom zbieramy 
pozytywne wzorce, dowiadujemy się jak funkcjonuje 
podobna gmina w Czechach lub w Niemczech, a poznając 
kulturę nierzadko zauważamy podobieństwa. W grudniu 
miało miejsce jeszcze jedno międzynarodowe spotkanie. 
Reprezentacja gminy Tworóg odwiedziła niemiecką gminę 
Kumhausen. Zaproszenie władz było związane 
z obchodami dziesięciolecia partnerstwa. Jubileuszowa 
wizyta stała się okazją m.in. do zobaczenia świątecznego 
jarmarku. Wójt Eugeniusz Gwóźdź nie wyklucza, że za rok 
gmina podejmie próby organizacji podobnego wydarzenia.  

PROGRAM OSŁONOWY 

Jedna z uchwał podjętych na ostatniej sesji Rady Gminy 
dotyczyła przyjęcia programu w zakresie dożywiania dzieci 
i młodzieży w Gminie Tworóg na 2015 r.  

Program jest jedną z form wsparcia dla dzieci i młodzieży 
z rodzin problemowych, wpisuje się w kierunki zmian 
społecznych  wyznaczone w Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Tworóg na lata 2007-
2017. Jego celem jest zapewnienie nieletnim 
niespełniających kryteriów dożywiania w myśl przepisów 
o pomocy społecznej przynajmniej jednego ciepłego 
posiłku w ciągu dnia. Efektem ma być poprawa stanu 
zdrowia dzieci i młodzieży, poprawa warunków ich 
rozwoju, utrwalenie właściwych nawyków żywieniowych, 
poprawa sytuacji finansowej rodzin. Program realizuje 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tworogu.  
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KURIER HOBBYSTA 
WALCZĄC Z PUSTĄ RĘKĄ, ALE  
Z ASEM W RĘKAWIE … 

Pewien Japończyk twierdził, że z łatwością można 
pokonać nawet 800-kilogramowego byka, pod jednym 
warunkiem – nie wolno się go bać. Żeby pokazać, że 
nie są to tylko słowa rzucone na wiatr, jako jedyny  
w historii karateka zdecydował się na pojedynek  
z bykiem. O dziwo zwyciężył! Byk padł bez życia po 
jednym uderzeniu  pięści między oczy. Tym 
niezwykłym człowiekiem był Masutatsu Oyama, twórca 
kyokushin – pełnokontaktowej sztuki walki będącej 
rodzajem karate. Oyama poświęcił swoje życie na jej 
propagowanie, dzięki czemu zyskała wielu 
zwolenników na całym świecie, również w Tworogu.  

Pierwsze treningi kyokushin w Tworogu odbyły się  
w październiku w miejscowej podstawówce. Prowadzi je 
sensei Tomasz Kosmulski z Tarnogórskiego Klubu 
Sportowego Karate, który od niedawna mieszka w naszej 
gminie. Jak sam twierdzi, ta sztuka walki nie zna żadnych 
ograniczeń. – To sport dla każdego, tym bardziej, że  
korzyści wynikających z treningów jest mnóstwo – 
zapewnia sensei.  – Osoby trenujące karate rozwijają się 
dwubiegunowo: pod względem fizycznym, ale też 
duchowym. Z jednej strony są to ćwiczenia kondycyjne, 
rozciągające, ogólnorozwojowe, które dobrze wpływają na 
koordynację ruchów, czy ruchomość stawów. Z drugiej to 
także nieustanna praca nad samym sobą, trening 
koncentracji, opanowania, dyscypliny, czy pokonywania 
własnych ograniczeń – wyjaśnia.  

Zdziwi się jednak ten, kto oczekuje natychmiastowych 
efektów. Nauka sztuki walki to żmudny i czasochłonny 
proces wymagający od ćwiczącego wielu miesięcy 
treningów. O tym czy postęp został osiągnięty decydują 
egzaminy zdawane ok. 2-3 razy w roku. – Sam fakt często 
zdawanych egzaminów uodparnia na wywoływany nimi 
stres. To świetne przygotowania do życia, w którym 
niejednokrotnie musimy zdawać egzaminy lub po prostu 
stawiać czoła stresującym sytuacjom. 

Karate pomaga to opanować – uważa pan Tomasz. 
Tworoscy zawodnicy pierwszy egzamin mają już za sobą. 
Zdawali go na początku grudnia. Ten ważny element
każdej formy edukacji pozwala zdobyć kolejne belki na 
pasie. Cały proces zaczyna się od białego pasa. Po dobrze 
zdanych egzaminach początkujący może zdobyć 
pomarańczowy pas z czerwoną belką. Pierwsze egzaminy 
trwają ok. godziny, te na stopnie mistrzowskie nawet 5-6 
godzin. Są wyczerpujące fizycznie i wymagają od 
egzaminowanego stuprocentowego skupienia na każdym 
ruchu. To idealne warunki by ocenić wytrzymałość 
zawodnika. On sam z kolei ma okazję uświadomić sobie 
własne braki i słabości, uczyć się pokory i samego siebie. 
Na kolejnych egzaminach rosną oczekiwania wobec 
ucznia. Oceniana jest nie tylko precyzja ruchów, ale też ich 
zrozumienie. – Każdy z osobna niesie bowiem pewien 
sens. Znaczenie pojmuje się z czasem, ale jest ono
niezmiernie ważne w procesie doskonalenia swojego 
warsztatu – wyjaśnia instruktor. Przy stopniach 
mistrzowskich zawodnicy otrzymują certyfikat z Japonii –
kolebki karate. Tam właśnie wspomniany Oyama stworzył 
styl kyokushin, który oznacza w dosłownych tłumaczeniu 
ekstremum prawdy, dążenie do poznania prawdy. Słowo 
„karate” z kolei oznacza pustą rękę, czyli walkę bez broni.  

Grupa początkujących „karateków” z Tworoga liczy w tej 
chwili 15 osób w różnym wieku (od 7 lat wzwyż). Wśród 
nich są dziewczyny i osoby dorosłe. – Każdy może 
spróbować swoich sił, jesteśmy otwarci na nowych 
członków – mówi instruktor. Grupa spotyka się dwa razy 
w tygodniu – w poniedziałki i środy o godz. 17.30. Zajęcia 
trwają 1,5 godziny. Warunkiem uczestnictwa jest wpłata 
członkowska w wysokości 150 zł raz na dwa miesiące. 
Poza zajęciami w szkole członkowie klubu wyjeżdżają na 
obozy letnie i oczywiście w odpowiednim czasie na 
zawody. Tworoscy zawodnicy po raz pierwszy wzięli udział 
w zawodach 9 grudnia. Z Mikołajkowego Turnieju Karate 
w Tarnowskich Górach wrócili nie tylko z nowym 
doświadczeniem, ale co ważne z wysokimi notami. 
3 osoby znalazły się na podium!  

Foto. Tomasz Kosmulski zaczął trenować w podstawówce. Dziś sam 
uczy. Wcześniej prowadził zajęcia w SP nr 15 w Tarnowskich Górach,  

a obecnie w Tworogu. Na zdj. powyżej ze swoją grupą na sali 
gimnastycznej SP w Tworogu. 

Foto. Karate to nie tylko sport dla chłopaków. Dziewczyny również dobrze 
radzą sobie ze sztukami walki, których znajomość z pewnością jest 

skutecznym sposobem samoobrony. 
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Będzie o złych nawykach za kierownicą, bezpiecznej 
jeździe samochodem, nowinkach motoryzacyjnych  
i nie tylko… Zapraszamy do lektury nowego cyklu 
artykułów, powstałych z inicjatywy „Akademii Jazdy 
Lanette”. Autorem cyklu jest Zbigniew Łacisz, trener 
sportów samochodowych, instruktor, nauki  
i doskonalenia jazdy, wieloletni zawodnik motocyklowy 
i samochodowy, rajdowiec i kierowca wyścigowy. Od 
wielu lat prowadzi szkolenia doskonalenia jazdy. 
Zajmuję się profilaktyką zagrożeń w ruchu drogowym 
w niedawno powstałym w Potępie  Ośrodku Nauki 
Jazdy „Lanette”, prowadzi szkolenia i kursy nauki 
jazdy kat B i A w całym zakresie.  

Polskie drogi niestety nie szczycą się mianem 
bezpiecznych. Budowanie bezpieczeństwa polega między 
innymi  na przeciwdziałaniu zagrożeniom poprzez 
uświadomienie zagrożeń, wysoki poziom edukacji, czy 
usuwaniu miejsc niebezpiecznych. Przebudowa tras, na 
których najczęściej tworzą się wypadki drogowe, nadzór 
nad ruchem drogowym, zarówno pod względem prewencji, 
jak i represji, to zadania stojące przed administracją 
państwową, lokalną oraz policją. Najbardziej 
niedocenianym jednak obszarem jest edukacja  
i wychowanie komunikacyjne w zakresie ruchu drogowego. 
Statystyki badające wypadki i ich przyczyny wręcz krzyczą 
– do większości wypadków (80 %) dochodzi z winy 
człowieka!   

Kim więc jest dobry kierowca? Może ten kto w niezwykle 
szybki sposób dojeżdża z rodziną na wakacje? Może ten 
kto potrafi maksymalnie szybko wykorzystać moc swego 
samochodu i błyskawicznie wystartować spod świateł na 
skrzyżowaniu? Lub uczestnik amatorskich  rajdów?  
A może osoba jadąca powolutku po autostradzie mimo 
pięknej, słonecznej pogody i małego zatłoczenia? Lub 
kierowca, który po wieczorze spędzonym w gronie 
przyjaciół i imprezie zakrapianej alkoholem rozwozi gości 
do domu? Pojęcie dobry kierowca – często nadwyrężane – 
ma jednak swoje uzasadnienie. Każdy kto zasiada za 
kierownicą powinien dążyć do poznania właściwej definicji. 
Zwiększenie wiedzy i umiejętności prowadzenia motocykla 
i samochodu  pod  okiem doświadczonego specjalisty, 
tysiące przejechanych kilometrów, czy wskazówki  
w mediach z pewnością  zwiększają szanse uniknięcia 
krytycznych błędów za kierownicą.  

Kierowco!   Będąc ciągle w drodze, ścigając się z czasem 
pamiętaj, że niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet 
życia czeka za każdym zakrętem. 

– To nie kolejny album, który można oglądać bez emocji. 
Te obiekty budowali, w nich mieszkali, pracowali nasi 
przodkowie – pisze we wstępie wójt gminy, Eugeniusz 
Gwóźdź.  

Treści przewodnika opublikowano w języku polskim 
i angielskim, co czyni go doskonałym prezentem także dla 
zagranicznych gości. Broszurka nie jest przeznaczona na 
sprzedaż. Opublikowano ją przy współudziale środków Unii 
Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” – mały projekt.   

 

Zanim przyśpieszysz, pomyśl o tych, którzy na Ciebie 
czekają w domu. Niech opamiętaniem na każdym 
pokonywanym kilometrze Twojej życiowej drogi będą 
słowa Cesarza Augusta festina lente („Śpiesz się powoli”).  

Comiesięczne artykuły pisane przez Z. Łacisza 
i publikowane na łamach „TWG Kuriera” mają się stać 
próbą nauki  rozsądnego, bezpiecznego podróżowania. 
Mamy nadzieję, że zwiększenie wiedzy o technice jazdy 
i unikania zagrożeń będzie zachętą dla Państwa do 
bezpiecznej, rozważnej jazdy. 

PRZEWODNIK PO ZABYTKACH 

Gmina Tworóg wydała kolejną publikację dotyczącą 
lokalnej kultury, tym razem mającą na celu prezentację 
najważniejszych zabytków. W „Przewodniku po zabytkach 
Gminy Tworóg” można przeczytać o takich budynkach jak 
kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kotach, 
kościół p.w. św. Antoniego w Tworogu, nowy zamek 
w Brynku, pałac w Tworogu czy „szpitol”.  

 

BEZPIECZNIE Z AKADEMIĄ 
JAZDY LANETTE 
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 Gentleman” zdobyła wyróżnienie II stopnia! 

– Uważam, że to wspaniały wynik. Dziewczyny wyszły na 
scenę z ogromnym uśmiechem na ustach i masą energii. 
Stres zostawiły za kulisami i zrobiły ogromne show! Widać 
to było po gromkich brawach i okrzykach zachwytu w jego 
trakcie. Jednak taniec dziewczyn najbardziej porwał chyba 
grupy znajdujące się za kulisami. W trakcie pokazu 
naszych tancerek, wszyscy klaskali w rytm muzyki, a nogi 
same rwały się do tańca. Nie było osoby, która stałaby  
w miejscu! Jestem z dziewczyn bardzo dumna! Uważam, 
że spisały się fantastycznie! To jednak dopiero początek 
ciężkiej pracy i mam nadzieje, że takich statuetek znajdzie 
się więcej w naszej kolekcji – relacjonuje Katarzyna 
Marchewka, trenerka zespołu.  

Grupa taneczna liczy 16 osób, ale na zawodach 
wystartowała dziesiątka w składzie: Magdalena Badura, 
Małgorzata Lebek, Daria Bal, Wiktoria Duda, Martyna 
Kiołbasa, Oliwia Watoła, Ewelina Stasz, Magdalena 
Skoczylas, Nikola Włodarczyk i Milena Skrzyniarz. – Przez 
całe zawody towarzyszyła nam i mocno dopingowała 
Dominika Chromy. Także Pan kierowca, który przywiózł 
nas na zawody zasiadł na trybunach i wspierał przez cały 
festiwal – mówi trenerka. Festiwal organizowany jest od 
dziesięciu lat na przełomie listopada i grudnia.  

Początkowo organizowano Przegląd Dziecięcych  
i Młodzieżowych Zespołów Tańca Nowoczesnego 
"Arabeska". Po pewnym czasie przegląd przerodził się  
w festiwal. Cel pozostaje jednak niezmienny: integracja 
środowisk tworzących amatorski ruch taneczny, 
prezentacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów 
tanecznych, wymiana pomysłów i doświadczeń, 
promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości 
tanecznej, rozwijanie talentów estradowych, popularyzacja 
walorów artystycznych i wychowawczych. 

Oceny dokonują profesjonalni tancerze i choreografowie, 
którzy biorą pod uwagę technikę i precyzję wykonania, 
opracowanie choreograficzne, ogólny wyraz artystyczny 
oraz estetykę i dobór strojów. 

W tegorocznej „Arabesce” wzięło udział blisko 40 zespołów 
z całego Śląska. W obliczu tak szerokiej konkurencji, tym 
bardziej gratulujemy wyróżnienia i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

KONCERT ŚLĄSKIEJ GRUPY 
BLUESOWEJ  

Ranczo „Baranówka” zaprasza 17 stycznia na występ 
Śląskiej Grupy Bluesowej w składzie: Jan „Kyks” Skrzek 
(śpiew, fortepian, harp.), Leszek Winder (gitara), Michał 
„Gier” Giercuszkiewicz (perkusja), Mirosław Rzepa (gitara 
basowa, gitary).  

Przed gośćmi „Baranówki” wystąpią czołowe postaci 
polskiej sceny bluesowej i rockowej. Muzycy występujący 
w grupie współpracują ze sobą od ponad 40 lat.
Koncertowali i nagrywali z takimi artystami jak: SBB, 
Krzak, Dżem, Cree, Bezdomne Psy, Kwadrat, Apogeum, 
Józef Skrzek, Tadeusz Nalepa, Ireneusz Dudek, Ryszard 
Skibińskim, Ryszard Riedel, Zbigniew Hołdys, Martyna 
Jakubowicz, Elżbieta Mielczarek i wielu innymi. Zespół od 
lat jest uznawany za głównego przedstawiciela śląskiego 
bluesa. Zapraszamy na pełen energii i specyficznego 
klimatu koncert legendarnych muzyków 

Szczegóły na stronie www.ranczobaranowka.pl  

 

Można mówić o wielkim 
sukcesie. Zespół taneczny 
działający przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w 
Tworogu po raz pierwszy 
w swojej historii wziął 
udział w zawodach 
tanecznych i zdobył 
poważne wyróżnienie. Na
Festiwalu Tańca 
Nowoczesnego „Arabeska” 
organizowanym przez 
Centrum Kultury 
„Karolinka” w Radzion-
kowie grupa „Ladies bez

„LADIES BEZ GENTLEMAN” NA 
SCENIE  
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 ŚWIĄTECZNA MAGIA! 

Czary mary, hokus pokus… no i mamy gazetę, która 
nie chce spłonąć, kwiatek, który choć postawiony do 
góry nogami, nie wypada z wazonu, bukiety 
pojawiające się znikąd i bardzo, bardzo zdziwione 
dzieci… Co się działo 7 grudnia w Nowej Wsi 
Tworoskiej?  

Działo się sporo, a wszystko za sprawą dnia św. Mikołaja 
obchodzonego dzień wcześniej.  Sołtys Nowej Wsi 
Tworoskiej, Regina Mika wraz z radą sołecką przygotowała 
po raz kolejny dla najmłodszych mikołajkowe spotkanie. 
Nim jednak zjawił się Święty, przed publicznością wystąpił  
iluzjonista ze „Świata Magii Apollino” z mnóstwem 
pomysłów jak rozbawić najmłodszych. Kiedy ci świetnie się 
bawili i nagradzali brawami magika, przez okno zaglądał 
już białobrody jegomość z workiem pełnym upominków.  
I tu zaczyna się prawdziwa świąteczna magia. Dzieciom  
i tym wtulonym w rodziców, i tym bardziej odważnym tak 
samo zabiły serca. Św. Mikołaj przywitał się z nimi i rozdał 
upragnione paczki. Czy potrzeba więcej, by uszczęśliwić 
najmłodszych? 

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

I MIEJSCE W II MIĘDZYGMINNYM 
KONKURSIE PIOSENKI 
NIEMIECKOJĘZYCZNEJ 

16 grudnia 2014 r. odbył się II Międzygminny Świąteczny 
Konkurs Piosenki Niemieckojęzycznej zorganizowany 
w Zespole Szkół w Krupskim Młynie. Na zaproszenie ZS 
odpowiedziała również Szkoła Podstawowa w Tworogu. 

Podczas konkursu zaprezentowano mniej i bardziej znane 
niemieckie kolędy i pieśni adwentowe, jednak to uczeń 
naszej szkoły Paul Minor z klasy I wyśpiewał I miejsce 
w kategorii klas I-III. Paul zaprezentował kolędę pt. „Kling 
Glöckchen”. Zwycięzcy w konkursie otrzymali upominki, 
słodycze oraz piękne dyplomy, wszystko to zostało 
ufundowane przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Niemców Województwa Śląskiego w Tworogu. Ucznia do 
konkursu przygotowała pani Agnieszka Żegraj.  

Hanna Pawełczyk

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA 
KOLĘDUJE  

W świąteczny nastrój, jak co roku, wprowadzili się także 
członkowie tworoskiej Mniejszości Niemieckiej. 14 grudnia 
zorganizowali spotkanie adwentowo-świąteczne, które  
rozpoczęto podsumowaniem minionego roku.  

W wydarzeniu, które tym razem odbyło się w SP 
w Tworogu,  wzięło udział ok. 60 osób. Był również wójt, 
Eugeniusz Gwóźdź, który wraz z członkami DFK kolędował 
zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. – Spotkanie 
przebiegało w świątecznej atmosferze. Na zakończenie 
wspólnie z wójtem przekazaliśmy obecnym życzenia 
świąteczno-noworoczne – mówi przewodniczący, Bertold 
Kubitza. 

Sołtys Nowej Wsi Tworoskiej i rada sołecka dziękują 
Bankowi Spółdzielczemu w Tworogu za wsparcie 
finansowe przy organizacji mikołajek.  

DZIELĄC SIĘ OPŁATKIEM 

Jakie przysmaki znalazły się na stole wigilijnym w Nowej 
Wsi Tworoskiej? Prócz swojskich pierników, makówek  
i słodkich mandarynek sołtys Regina Mika wraz z Kołem 
Gospodyń Wiejskich przygotowała tradycyjną kolację 
świąteczną. Były ziemniaki z rybą i kapusta z grzybami. 
Opłatek dla seniorów odbył się tam 14 grudnia i jak zawsze 
przebiegł w prawdziwie domowej atmosferze. 

Przybyłych gości przywitała pani sołtys życząc wesołych 
świąt i zapraszając do wspólnego dzielenia się opłatkiem. 
Wśród oficjeli znalazł się wicewójt Klaudiusz Wieder  
i członek zarządu powiatu, Andrzej Elwart. Pozostając pod 
wpływem smacznych potraw miejscowych gospodyń 
seniorzy spędzili spokojne popołudnie w gronie przyjaciół  
i sąsiadów.  

To już ósmy opłatek zorganizowany w sołectwie. Pani 
sołtys od początku swojej pierwszej kadencji kładła nacisk 
na tego typu spotkania.  
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Uczniowie układali także tekst przepisu na świąteczną 
potrawę z językowych rozsypanek i bawili się 
w skojarzenia związane z hasłem „Piernikowe święta”. 
Obie szkoły wykazały się świetną znajomością tematu oraz 
języka niemieckiego, angielskiego i gwary, dlatego obu 
placówkom przyznano pierwsze miejsca.  

Hanna Pawełczyk

ŚWIĘTY MIKOŁAJ  
W BORUSZOWICACH 

 

10 grudnia w podstawówce po raz kolejny odbył się 
Międzygminny Świąteczny Konkurs Językowy, który tym 
razem nosił tytuł „Piernikowe święta” (zdj. powyżej).  

Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności 
komunikowania się w języku niemieckim i angielskim oraz 
posługiwania się gwarą śląską.  W konkursie wzięły udział 
szkoły z Tworoga i Wojski. Zadaniem drużyn było m.in. 
dekorowanie pierników i nazywanie związanych z tym 
czynności oraz potrzebnych składników.  

 

ŚWIĘTA NA WESOŁO  
W SP W TWOROGU 

5 grudnia minionego roku w Szkole Podstawowej  
w Tworogu odbył się mikołajkowy „Czerwony Dzień”. Tego 
dnia, wśród wielu atrakcji dla uczniów, został 
przeprowadzony konkurs na najładniej ubranego „Mikołaja 
i Mikołajkę” każdej klasy, szkolne wybory Mikołaja  
i Mikołajki oraz najładniejszego Mikołaja-nauczyciela.  
W czasie „Czerwonego apelu” na sali gimnastycznej, 
spośród najpiękniejszych klasowych Mikołajów, jury 
wybrało najpiękniejszego szkolnego Mikołaja i szkolną 
Mikołajkę: Macieja Matuszek i Roksanę Śliwakowską. 
Uczniowie wybrali też najpiękniej ubranego nauczyciela. 
Najwięcej głosów zdobyła pani Krystyna Kaszuba! 
Wspólnota uczniowska gorąco dziękuje Radzie Rodziców 
za smaczne i słodkie mikołajkowe prezenty. 

Tego samego dnia odbył się na sali gimnastycznej konkurs 
recytatorski pt. „W ten zimowy dzień…”, zorganizowany 
przez Bibliotekę szkolną w ramach jednego z zadań 
konkursu „Biblioteka przyjazna uczniowi”, w którym nasza 
szkoła uczestniczy od października 2014 r. Wcześniej  
w ramach prowadzonych działań zorganizowano m.in. 
konkurs plastyczny i literacki pt. „Moja ulubiona pani  
z biblioteki”. Uczestnicy Konkursu recytatorskiego 
deklamowali wiersze o tematyce zimowej. Młodych 
recytatorów oceniała komisja, której przewodniczyła pani 
Renata Kościelny z Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Tworogu, na swoich kandydatów głosowali również 
uczniowie. Po podliczeniu wszystkich głosów wyłoniono 
zwycięzców. W kategorii klas I-III zwyciężyła Julia Ignasiak 
z II b, a w kategorii klas IV-VI: I miejsce zdobyła Marta 
Matuszek z V b. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy! 
 
 

17 grudnia najmłodsi mieszkańcy sołectwa Boruszowice-
Hanusek z wielką ciekawością rozglądali się po sali 
gimnastycznej miejscowej szkoły podstawowej. Tam 
bowiem mieli się spotkać ze św. Mikołajem. Siwobrody 
gość przybył do Boruszowic nie tylko z workiem pełnym 
upominków, ale też z pomocnikami: z zabawnym panem 
mrozem i wesołymi elfami. Roztańczeni i rozśpiewani 
przybysze zaprosili do zabawy i dzieci, i dorosłych. Nogi 
same rwały się do zabawy! W końcu nadszedł długo 
wyczekiwany moment, św. Mikołaj sięgnął po prezenty dla 
małych mieszkańców sołectwa, którzy w mgnieniu oka 
stanęli w równym rzędzie i z niecierpliwością czekali na 
swoją kolej, by porozmawiać z Mikołajem. 

Mikołajki zorganizował sołtys wraz z radą sołecką. Oprawę 
artystyczną zapewnił zespół „Przerwa na kawę”.  

KOLĘDOWE WYRÓŻNIENIE 

W sobotę 13 grudnia 2014 r. uczennice klasy II a: Marta 
Caus, Kinga Gruner, Emilia Jaksik, Julia Rabczyńska, 
Oliwia Wilczak, Monika Wójcik i Ola Zuber zdobyły 
wyróżnienie w XII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek w Dąbrówce, w kategorii: zespoły wokalne –
klasy I-III.  

Dziewczynki zaprezentowały podczas przesłuchania dwie 
kolędy: polską i niemiecką. Ogromnym wyróżnieniem dla 
uczennic jest udział w koncercie finałowym, który odbędzie 
się w styczniu 2015 r. Uczennice przygotowała pani Beata 
Janiga.  

Hanna Pawełczyk
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

 KSIĄŻKA – FAJNA RZECZ! 

Latem ubiegłego roku Gminna Biblioteka Publiczna  
w Tworogu złożyła wniosek o udzielenie 
dofinansowania na zakup nowości wydawniczych ze 
środków finansowych Biblioteki Narodowej do 
bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami 
partnerskich bibliotek szkolnych (szkół stopnia 
podstawowego i gimnazjów). Pozyskaną kwotę – 1 000 
zł – przeznaczono  na nowe książki oraz organizację 
imprez towarzyszących w postaci konkursów, wystaw  
i lekcji bibliotecznych. Realizację projektu zakończono 
w grudniu minionego roku.  

Partnerami projektu były Szkoła Podstawowa w Tworogu 
oraz Gimnazjum w Brynku. Pierwsza placówka otrzymała 
książki o zwierzętach, druga nowości z literatury 
fantastyczno-baśniowej dla młodzieży. W podstawówce 
zorganizowano ponadto wystawę książek „Moje hobby: 
zwierzęta” oraz konkurs wiedzy o zwierzętach – „Zwierzęta 
wokół nas”. Laureatami konkursu zostali: Michał Ziaja, 
Emma Ferdin, Miłosz Ostałowski i Karolina Mazur.  

Inną formą włączenia się szkoły do projektu, było 
wykonanie plakatów przez uczniów kl. IIc, realizujących 
projekt edukacyjny na temat: „Ciekawa okładka ulubionej 
książki z dziedziny beletrystyki fantastyczno-baśniowej”.  

– Dziękujemy za współpracę, mamy nadzieję na kolejne 
wspólnie realizowane projekty – podsumowuje Renata 
Kościelny z Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu, która 
koordynowała projekt. Dofinansowanie pozyskano 
w ramach Programu  Biblioteki Narodowej  „Zakup nowości 
wydawniczych do  bibliotek”  Priorytet 2 – Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie 
z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych –
realizowanego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa na lata 2014-2020".  

PODZIĘKOWANIE 

Pragnę serdecznie podziękować Szkole Podstawowej 
w Tworogu za udostępnienie szkolnej sali 
gimnastycznej na czas remontu generalnego naszej 
placówki. Dzięki zrozumieniu naszego trudnego 
wówczas położenia część zajęć stałych mogła się 
odbywać  bez utrudnień.  

Grażyna Chmiel 
Dyrektor GOK w Tworogu 

 

GRAFIK ZAJĘĆ STAŁYCH W 
GOK 

Poniżej podajemy aktualny grafik zajęć stałych: 

• WARSZTATY PLASTYCZNE - wtorek  
godz. 17  

• AEROBIK - poniedziałek godz. 20, środa godz. 
19, piątek godz. 19 (sala widowiskowa GOK) 

• DANCEHALL - czwartek godz. 19 (sala 
widowiskowa GOK) 

• ZUMBA - poniedziałek godz. 19  
(sala widowiskowa GOK) 

• KÓŁKO TANECZNE: 
� czwartek: grupa młodsza (kl. I-III) godz. 

17, grupa starsza (kl. IV - 
gimnazjum) godz. 18; 

� poniedziałek: przedszkolaki godz. 
17, grupa starsza godz. 18 (sala 
widowiskowa GOK) 

 

Gimnazjaliści z kolei wzięli udział w lekcji bibliotecznej 
„Bestsellery dla młodzieży – literatura fantastyczno-
baśniowa”, zobaczyli wystawę książek w szkolnej 
bibliotece oraz wypowiedzieli się na temat swojego 
ulubionego bohatera literatury fantastyczno-baśniowej  
w konkursie literackim. Laureatami konkursu zostały: Alicja 
Marzec, Marta Badura, Alicja Siwy, Anna Wojsyk i Natalia 
Pytel.  

PODZIĘKOWANIE 

Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworogu oraz 
pani sołtys Tworoga za pomoc przy organizacji 
tegorocznego sylwestra „Pod chmurką”. 

Grażyna Chmiel 
Dyrektor GOK w Tworogu 
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
ZAPROŚ SŁOŃCE DO DOMU  
– SKORZYSTAJ Z SZANSY NA 
DOTACJĘ! 

Czym są instalacje fotowoltaiczne dla budynków 
użyteczności publicznej oraz gospodarstw 
domowych? Zachęcamy do poznania tematu, bowiem 
instalacja fotowoltaiczna jest rozwiązaniem 
korzystnym nie tylko dla środowiska, ale też naszych 
portfeli.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
przygotowała program wsparcia instalacji fotowoltaicznych 
w wysokości 90% wartości inwestycji. Środki na ten cel 
będą pochodzić z alokacji środków finansowych  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

• Korzyści finansowe – jest to jeden 
z najważniejszych aspektów całej inwestycji, 
zarówno pod kątem oszczędności na rachunkach 
domowych, jak także szansy odsprzedaży 
nadwyżek do sieci.  

• Równowaga elektroenergetyczna – produkcja 
energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych 
zachodzi w porze dnia, na którą przypada 
największe zapotrzebowanie na energię. Dzięki 
temu pokryte zostaje szczytowe zapotrzebowanie 
na prąd. Ułatwia to integrację fotowoltaiki 
z systemem energetycznym i odciąża elektrownie 
konwencjonalne.  

• Pełne wykorzystanie dostępnej energii –
w przeciwieństwie do systemów solarnych do 
ogrzewania wody, panele fotowoltaiczne 
przetwarzają nie tylko promieniowanie 
bezpośrednie, ale także odbite i rozproszone 
w pochmurny dzień.  

OJ DZIEJE SIĘ W WOJSCE, 
DZIEJE… 

W ostatnich tygodniach w Szkole Podstawowej 
w Wojsce, uczniowie nie mogli narzekać na nudę. 
A wszystko z powodu niezliczonych atrakcji, które 
czekały na dzieci. 

W ramach zajęć z projektu unijnego, uczniowie 
uczęszczający na kółko teatralne „Na scenie stoję, nikogo 
się nie boję…”, pojechali do Katowic do Teatru „Ateneum” 
na spektakl pt.: „Tylko jeden dzień”. Była to wzruszająca 
opowieść o narodzinach, życiu, przemijaniu i śmierci, 
z piękną puentą mówiącą o tym, że każdy dzień swego 
życia trzeba przeżyć tak, jakby był ostatnim… W naszej 
szkole nie zabrakło też obchodów „Dnia Pluszowego 
Misia”. Pluszaki zaatakowały całą szkołę i można je było 
spotkać w różnych miejscach szkolnego budynku, m.in. 
u Pana Dyrektora czy na sali gimnastycznej podczas w-fu!
A wszystko to zostało uwiecznione na ślicznych zdjęciach, 
które są do obejrzenia na stronie internetowej szkoły.  

Oczywiście ważnym wydarzeniem były także tzw. 
andrzejki. Z tej okazji uczniowie klas I–III wybrali się do 
Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach na 
„Andrzejkowe Zwiedzanie Zamku”. 

Głównym założeniem projektu jest budowa instalacji OZE 
na budynkach państwowych, tj. szkołach, oczyszczalniach 
ścieków, budynkach policji, straży pożarnej, ale również 
dla gospodarstw domowych, gdzie inwestycja polegałaby 
przed wszystkim na dzierżawie dachów własnych 
posiadłości gminie. 

Po podłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci domowej, 
inwestor prywatny ma możliwość znacznego obniżenia 
swojego rachunku za energię elektryczną oraz otrzymania 
zapłaty za nadwyżki wyprodukowanej energii oddane do 
sieci. Może liczyć na realne oszczędności, jednocześnie 
korzystając z rozwiązań przyjaznych środowisku.  

Dzięki nowelizacji prawa energetycznego zniesiony został 
obowiązek posiadania działalności gospodarczej, przez 
wytwórców energii z mikroźródeł (o mocy elektrycznej do 
40 kW). Podłączenie instalacji następuje na zgłoszenie do 
zakładu energetycznego – bez kosztów po stronie 
zgłaszającego.  

Zalety instalacji fotowoltaicznej: 

• Niskie koszty eksploatacji – dzięki wykorzystaniu 
technologii półprzewodnikowej, brakowi elementów 
ruchomych i prostocie systemu staje się on 
praktycznie bezobsługowy. Dodatkowym atutem są 
długie okresy gwarancji na podzespoły – dla paneli 
fotowoltaicznych do 25 lat.  
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Oprócz tradycyjnego zwiedzania, na wszystkich czekały 
różne wróżby andrzejkowe. Każdy mógł się dowiedzieć jaki 
zawód będzie wykonywać w przyszłości oraz czy los da 
mu szczęście, przyjaźń, a może wiedzę? Była też 
komnata, w której dzieci zgłębiały tajniki dawnej medycyny 
oraz mogły dotknąć prawdziwych kości! Dziewczyny były 
szczególnie zainteresowane pięknymi strojami dworskimi, 
o których opowiadały Damy Dworu. Całość zwieńczona 
została nauką tańca dworskiego w prawdziwej sali balowej 
zamku w Starych Tarnowicach. Po popołudniu na dzieci 
czekała jeszcze jedna atrakcja: „Andrzejkowe Piżama 
Party” z zabawami. Wszyscy chętni przyszli do szkoły  
w piżamach, szlafrokach, a nawet domowych papciach. 
Szaleństw było co niemiara! 

Jednak to jeszcze nie wszystkie niespodzianki czekające 
na dzieci w ostatnim czasie! Każdy wie, że dzieci 
uwielbiają budować z klocków „Lego”, dlatego też 
postanowiliśmy zorganizować w szkole „Dzień Klocków 
LEGO”. Każda chętna osoba mogła przynieść z domu 
swoją budowlę z klocków i zaprezentować ją na wystawie, 
która znajdowała się w holu szkoły. Dzieci obejrzały też 
animowany film o powstaniu fabryki „LEGO”, oraz 
prezentację, która wyjaśniała tajemnice owych klocków. 
Nie zabrakło też LEGO-quizu, a na sam koniec uczniowie 
klas I-III zamienili się w budowniczych – mieli godzinę na 
stworzenie własnych budowli z klocków. Zostały one 
ocenione przez jury, a zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
małe LEGO-niespodzianki.   
 

Hanna Blacha 

NA LOTNISKU… 

W poprzednim numerze „TWG Kuriera” relacjonowaliśmy 
wycieczkę gimnazjalistów z Brynka na lotnisko  
w Pyrzowicach. 5 grudnia kolejna grupa (klasa Ia) udała 
się śladem samolotów.  

 

Z WIZYTĄ W CZESKIM BENOVIE 

12 grudnia 2014 r. Szkolny Zespół Pieśni i Tańca 
Tworożanie był goszczony przez MS Szkołę i Starostę 
Benova z naszej gminy partnerskiej. W spotkaniu 
wzięło udział 35 uczniów, 4 nauczycieli i Przew. Rady 
Rodziców SP w Tworogu.  

Zespół pojechał do Benova na zaproszenie Dyrektora 
szkoły – Evy Vychnakowej i starosty Ivo Pitnera. Dzieci 
miały okazję zwiedzić piękny historyczny zamek 
w Prerovie, a także uczestniczyć w warsztatach 
edukacyjnych. Zwiedziły Urząd Gminy, szkołę, kościół oraz 
izbę pamięci w Benovie. Przewodnikiem po obiektach był 
starosta Ivo Pitner, który odkrył przed uczestnikami 
wyjazdu piękno Moraw oraz jego historię – wszystko to 
w języku czeskim. Prawdę o tym, że nasze języki są 
podobne, a dobra komunikacja zależy przede wszystkim 
od dobrej woli człowieka nasze dzieci  odkryły natychmiast. 
Chociaż przez cały czas wśród uczestników obecny był 
tłumacz, wszyscy radzili sobie całkiem dobrze. 

– Dowiedzieliśmy się jak wygląda zwyczajny dzień 
pracowników lotniska. Obserwowaliśmy w akcji psa, który 
potrafi wyczuć środki odurzające. Mieliśmy okazję 
zobaczyć ucznia w stroju pirotechnika. Dowiedzieliśmy się 
jak odbywają się odprawy podróżnych i zobaczyliśmy start 
i lądowanie samolotów z największego w Polsce tarasu 
widokowego. Byliśmy w części tarasu widokowego 
zamkniętej dla osób postronnych. W tym pomieszczeniu 
zobaczyliśmy makietę lotniska w niedalekiej przyszłości – 
relacjonują uczniowie Oliwia Janik, Jakub Hasiński i Jakub 
Mazur. Uczniom towarzyszyła wychowawczyni Iwona Pilc 
oraz Hanna Penz i Jolanta Winkler. 

 

Punktem kulminacyjnym spotkania były występy dzieci 
z czeskiej szkoły i naszego zespołu. Nasi uczniowie, 
w pięknych regionalnych strojach, tańczyli i śpiewali, 
prezentując kulturę naszej małej ojczyzny. Ich występ 
zakończył się wielkim aplauzem.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkę ceramiczną 
i słodycze, a przede wszystkim zapewnienie, że nie jest to 
nasze ostatnie spotkanie. Mamy nadzieję na rewizytę 
naszych kolegów z Czech wiosną 2015 r. 

Hanna Pawełczyk

SYLWESTROWE GRANIE 

Trudno zliczyć, który to raz orkiestra dęta z Tworoga 
postanowiła Tworożanom umilić oczekiwanie na przyjście 
Nowego Roku. W każdym razie uzasadnione jest 
stwierdzenie, że koncert sylwestrowy jest już naszą 
tradycją. 

 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

Jak co roku, dokładnie w południe spod Urzędu Gminy 
rozbrzmiały przyjemne dla ucha dźwięki. I jak zawsze 
znalazła się spora grupa słuchaczy. 

   

 
 

magii tych wyjątkowych dni i kolędować! A jeżeli wspólne 
śpiewanie kolęd ma dodatkowo służyć celom 
charytatywnym, to trudno na takie zaproszenie pozostać 
obojętnym. Mieszkańcy gminy rzeczywiście okazali się pod 
tym względem wyjątkowo zdyscyplinowani, na sali 
widowiskowej zgromadziło się ok. 200 osób.  

Inicjatorem koncertu jest Klaudiusz Wieder, który nie tylko 
zaprosił do Tworoga zespół „Czadeczka” ale też zaraził 
swoim pomysłem szkoły, przedszkola i GOK. – Kiedyś 
wspólne kolędowanie było normą, dzisiaj niestety robimy to 
coraz rzadziej. Koncert z jednej strony miał nam wszystkim 
przypomnieć  o tym zaniedbywanym zwyczaju, z drugiej 
miał służyć wzajemnej integracji dzieci z obydwu gmin. 
Cieszę się, że koncert doszedł do skutku. Myślę, że 
„Czadeczka” to zespół, od którego można się wiele 
nauczyć. W planach jest wyjazd dzieci z naszej gminy 
w góry – mówi Klaudiusz Wieder.  

W efekcie powstał niepowtarzalny spektakl kolędowy 
z Maryją, Józefem i dzieciątkiem, Trzema Królami, 
pastuszkami, barankami i dziećmi w regionalnych strojach, 
których muzyczne występy przeplatano krótkimi 
wypowiedziami nawiązującymi do  bożonarodzeniowych 
tradycji. Jedną z nich zaprezentowały uczennice 
z Gimnazjum w Brynku, które powspominały „Jak to 
dawniej w naszych domach było”. Po występach dzieci 
z tworoskiego przedszkola, SP w Boruszowicach, SP 
w Tworogu (zespół Tworożanie), SP w Wojsce 
i gimnazjalistów, wysłuchaliśmy rodzinnego kolędowania 
w wykonaniu rodziny Śliwakowskich i Gansiniec. 
Następnie przed publicznością wystąpili goście prosto z 
serca śląskich gór Beskidu Śląskiego – z Istebnej, 
Koniakowa i Jaworzynki. Zespół „Czadeczka” pojawił się 
na scenie z tradycyjnymi połąźniczkami, czyli iglastymi 
gałązkami ozdobionymi bibułą. Te symbole dobrych 
życzeń i szczęścia na cały rok zostały rozdane osobom 
siedzącym na widowni. Na zakończenie wieczoru pełnego 
muzycznych emocji zaprezentował się zaproszony przez 
Gminny Ośrodek Kultury zespół regionalny „Mały Śląsk” 
w przepięknych tradycyjnych strojach.  

Podczas kolędowania można było kupić ciasto, kawę, 
herbatę i kiełbaskę z ogniska. Poczęstunek przygotowali 
rodzice dzieci szkolnych, a dochód z jego sprzedaży 
przeznaczono na misje święte.  Organizatorami imprezy 
są: Urząd Gminy, SP w Tworogu, SP w Boruszowicach, 
SP w Wojsce, Przedszkole w Tworogu, Gimnazjum 
w Brynku oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu.  

Więcej zdjęć na str. 16 oraz na stronach internetowych: 

www.gok-tworog.pl 
www.tworog.pl 

  

W nocy z kolei miało miejsce wspólne witanie Nowego 
Roku pod Urzędem Gminy z fajerwerkami, dobrą muzyką  
i iście imprezowymi nastrojami. Teraz pozostało cieszyć 
się karnawałem! 

KARNAWOŁ 

Teroski już karnawoł momy 
Czas srogigo balowanio zaczynomy 
Sroge zole łoświetlone i łobstrojone 

Frelki i kobjytki fajnie ustrojone 
We szykowne klajdy łoblecone 

Na wysokich konflekach szczewiki założone 
Kożdy kawalyr i chop w ancuk wygalowany 
Fajno koszula, ku tymu binder dopasowany 

Śpiywajom, tańcujom, wywijajom 
Na zdrowie! Na zdrowie! – wołajom 

Bo niydugo bydom zapusty 
Sie niy łobejrzymy i bydzie czwortek tusty. 

Irena Jonecko 

ŚLĄSKO-GÓRALSKIE 
KOLĘDOWANIE W TWOROGU 

Międzykulturowo, ale wciąż lokalnie z gwarą i kolędą  
w roli głównej – tak w skrócie można opisać koncert 
kolęd góralsko-śląskich, jaki 5 stycznia odbył się na 
sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu. Na scenie zaprezentowały się dzieci z 
gminnych placówek oświatowych oraz ich rówieśnicy 
z gminy Istebna i zespół „Mały Śląsk” z Radzionkowa. 
Całość poprowadził z-ca wójta Klaudiusz Wieder,  
a towarzyszyła mu Elżbieta Polok z Istebnej. 

Boże Narodzenie to jedne z najpiękniejszych świat w roku. 
Trudno więc się dziwić, że chcemy pozostać pod wpływem 

COMBER W NOWEJ WSI 

KGW z Nowej Wsi zaprasza na babsko-chłopski 
comber 24 stycznia o godz. 18-tej. Mile widziane 
przebranie karnawałowe. Cena: 40 zł/osoba. 

Zapisy: pani Regina Mika, tel. 512 172 982 
 pani Maria Makowska, tel. 32 284 64 79 
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Drogi Mieszkańcu! 

Informujemy, że Gmina Tworóg przystąpiła do opracowania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” w ramach 
Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność.  

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających 
do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego czyli:  

� redukcji emisji gazów cieplarnianych,  
� zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
� redukcji zużycia energii finalnej,  
� poprawy jakości powietrza  
� zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.  

Na opracowanie PGN Gmina Tworóg otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, mogą brać 
udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:  

� termomodernizacje budynków  
� wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii  
� działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)  

Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze 

środków krajowych i Unii Europejskiej.  

 

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Tworóg w zakresie modernizacji źródeł 
ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, 
niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do 
przedsiębiorców i mieszkańców.  

Ankieta dostępna jest na stronie internetowej pod adresem http://tworog.pl/aktualnosci oraz w Urzędzie Gminy 

Tworóg ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg pokój 111.  

Wójt Gminy 

Eugeniusz Gwóźdź 
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FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ! 

Foto. Koncert kolęd góralsko-śląskich w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu pozwolił pozostać w świątecznych nastrojach. Na scenie 
zaprezentowali się uczniowie gminnych placówek oświatowych (zdj. 

poniżej) oraz goście:  zespół „Czadeczka” z gminy Istebna oraz „Mały 
Śląsk” z Radzionkowa (zdj. powyżej). Więcej na ten temat na str. 14. 

R          E          K          L          A          M          A 

Foto. O świątecznych spotkaniach na terenie gminy przeczytacie w dziale 
„Kulturalnie”. Na zdj. powyżej opłatek w Nowej Wsi, na zdjęciu poniżej 

Mikołajki w Boruszowicach. 


