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Nr 88, Cena 1 zł                                       MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt.

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 

AKTYWNIE, WESOŁO, 
KOLOROWO… 

JESIEŃ NIE MUSI  
BYĆ NUDNA! 
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TWG 

KURIER TABLICA 
 NOWE SUKCESY  
W BRYDŻU SPORTOWYM 

• Dwie uczennice SP w Tworogu – Antosia Osadnik 
i Daria Imach zakwalifikowały się do kadry Śląska 
młodzików w brydżu sportowym. W dniach 24-
27.09.2015 r. reprezentowały nasze województwo 
i szkołę na Mistrzostwach Polski Młodzików 
w Starachowicach. Gratulujemy powołania 
i życzymy sukcesów. 

• 17 października 2015 r. w hali widowiskowo-
sportowej MOSiR w Zabrzu odbył się Wojewódzki 
Turniej Brydża w kategorii młodzików 
województwa śląskiego. W turnieju wojewódzkim 
reprezentowała nas para Antonina Osadnik 
i Antoni Jaruszowic. W dobrym stylu zajęli 
IV miejsce w grupie młodzików do lat 15.
Gratulacje! 

AKADEMIA SENIORA  
I KOLEKCJONERSKA WYSTAWA 

Zapraszamy na wystawę filatelistyczną połączoną
z prelekcją Dariusza Frączka. Tematem kolekcji jest 
Jan Paweł II. 

LIST DO REDAKCJI 

Fundusz sołecki nadal wzbudza wiele emocji.  
Na szczęście tym razem pozytywnych. Jednemu  
z mieszkańców Nowej Wsi Tworoskiej bardzo zależało 
na złożeniu na naszych łamach podziękowań dla 
członkini Rady Rodziców Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. 

Po przeczytaniu artykułu w październikowy wydaniu  
„TWG Kuriera” poświęconym funduszowi sołeckiemu, 
poczułem, że należy wspomnieć o pewnej osobie.  
To Grażyna Godlewska. Ona „zaraziła” mieszkańców 
Nowej Wsi Tworoskiej pomysłem wydzielenia z funduszu 
sołeckiego środków na rozbudowę szkolnej świetlicy  
i adaptację strychu na bibliotekę. Uważam, że należą jej 
się podziękowania. Sądzę, że pomysł jest szczytny i jego 
realizacja wyraźnie wpłynie na poprawę warunków  
w świetlicy.   

Mieszkaniec Nowej Wsi Tworoskiej  
(dane do wiadomości redakcji) 

 

R            E            K            L            A            M            A 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………...str.2 
SESJA……………………………………………………str.4 
– Podatek od nieruchomości 
– Opłata targowa 
– Opłata od posiadania psów 
– Drogi publiczne 
– Będzie kontrola 
– Niezbędnik mieszkańca 
HOBBYSTA …………………………………………….str.6 
– Dla wytrwałych i odważnych 
– Rajd Rowerowy 
POD LUPĄ …………………………………………......str.7 
– OKTOBERFESTyn, czyli święto piwoszy 
– Na Świętego Marcina gęś do komina 
KULTURALNIE………………………………….…..…str.9 
– Książka to przygoda 
– Bo starość to radość! 
– Trzymaj poziom! Nie pij, nie pal, nie bierz! 
– Mówiąc przez obrazy 
– Panie i Panowie brawa dla artystów! 
– Musicie tam być! 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Trwa oczyszczanie kraju z azbestu 
– Przez trudy do gwiazd 
– Uczniowie z Brynka zdobywają Berlin 
– Inspirowani kolorami otaczającego świata  
– Ciemno wszędzie, straszno wszędzie, co to będzie? 
– Kostka brukowa przed GOK   
– Nauczymy Cię tańczyć! 
– Turniej młodego piłkarza 
– Sztafetowe biegi przełajowe 

 

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Tym razem sporo miejsca poświęcamy podatkom, których 
stawki ustalono na październikowej sesji Rady Gminy.
Próbujemy też zachęcić Was do wnoszenia 
obowiązkowych opłat z tytułu posiadania psa. Szerzej o tej 
sprawie piszemy w dziale „Sesja”. 

Na terenie Gminy Tworóg znajduje się obecnie 
30117,09 m² wyrobów zawierających azbest. Wszystkie 
muszą zostać usunięte do końca 2032 roku. Więcej na 
temat oczyszczania kraju z chorobotwórczego azbestu 
przeczytacie na str. 12.  

„Pod lupę” wzięliśmy tym razem „smaczne” zwyczaje, czyli 
święto piwoszy oraz marcinki, które nie mogą się odbyć 
bez pieczonej gęsi. Podpowiadamy także jak wykorzystać 
te produkty w kuchni, by zaimponować gościom i być 
wiernym tradycji.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

GOŚCINNIE 
Katarzyna Mika, Ryszard Królicki, Hanna Pawełczyk, Monika Ruda 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

WYDAWCA 
Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. 32 450 81 34; 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

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

KURIER SESJA 
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI  

26 października podczas sesji Rady Gminy podjęto 
uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości na rok 2016 (Uchwała nr XII105/2015). 

Podatek od gruntów:  
• związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej bez względu na sposób 
sklasyfikowania w ewidencji gruntów  
i budynków – 0,89 zł od 1 m² powierzchni;  

• pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 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 – 
10,68 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 określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt. 3 i ust. 3-7. 

Podatek od pozostałych budowli  
– 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 
pkt.3 i ust. 3-7 o podatkach i opłatach lokalnych. 

OPŁATA TARGOWA 

Uchwałą nr XII/107/2015 w sprawie opłaty targowej 
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 758,47 zł. 

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym 
dokonywana jest sprzedaż. Pobór opłaty targowej odbywa 
się w drodze inkasa. Pobór opłaty powierzono 
w miejscowości Brynek Iwonie Pryk, w miejscowości 
Boruszowice-Hanusek Marianowi Łuczak, w Kotach
Adamowi Wandzik, w sołectwie Nowa Wieś Tworoska 
Reginie Mika, w miejscowości Połomia Stefanowi Paś, 
w Świniowicach Patrycji Skowronek, w Tworogu
Krzysztofowi Pustułka, w Wojsce Janowi Siwiec. 

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW 

Przypominamy o obowiązku uiszczenia opłaty za 
posiadanie psa w obrębie gminy Tworóg. Uchwałę 
w tej sprawie podjęto na październikowej sesji Rady 
Gminy (Uchwała nr XII/108/2015). 

Roczna stawka wynosi 20,00 zł od jednego psa oraz 
10,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez 
osobę fizyczną.  

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 
dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, 
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto 
Urzędu Gminy Tworóg. Pobór opłaty może odbywać się 
również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są sołtysi.   

W Polsce jest około 5 mln psów, których właściciele 
w wielu gminach powinni płacić roczną opłatę. Niestety 
w praktyce większość obywateli uchyla się od tego 
obowiązku. Radni Gminy Tworóg apelują do mieszkańców 
o większą dyscyplinę w tym temacie i zrozumienie sytuacji. 
Aby zobrazować problem podajemy gminne wydatki 
związane z czworonogami.  

• W 2012 r. koszty wyłapywania psów wyniosły 
20 208 zł, a umieszczenia psów w schronisku –
19 373 zł. Ile pieniędzy wpłynęło z tytułu opłaty za 
posiadanie psa? 1 428 zł…  

• W 2013 r. wyłapywanie psów kosztowało gminę 
19 921 zł, a schronisko – 30 935 zł. Do budżetu 
wpłynęło natomiast 1 292 zł.  

• W 2014 r. koszt wyłapywania psów – 17 139 zł, 
schronisko – 40 221 zł. Mieszkańcy wpłacili 
łącznie 865 zł. 

Opłata mogłaby zasilić budżet gminy i częściowo odciążyć 
go od powyższych kosztów. Ale jak widać, z każdym 
rokiem do budżetu wpływa mniej pieniędzy, a koszty 
związane z wyłapywaniem psów i oddawanie ich do 
schronisk niestety nie maleją.  

W tym roku stawki opłaty od posiadania psów zostały 
zmniejszone, radni mają nadzieję, że to zachęci
mieszkańców do wnoszenia opłaty. Wydaje się, że 
z perspektywy posiadaczy psów opłata nie stanowi 
gigantycznego obciążenia dla domowego budżetu.  
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TWG KURIER – SESJA 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 

• osób zaliczonych do znacznego stopnia 
niepełnosprawności w rozumieniu przepisów  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu 
posiadania jednego psa, 

• osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) – z tytułu 
posiadania psa asystującego, 

• osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących 
samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu 
posiadania psa asystującego, 

• podatników podatku rolnego od gospodarstw 
rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch 
psów. 

DROGI PUBLICZNE 

Podjęto uchwałę (Uchwała nr XII/109/2015) w sprawie 
zaliczenia ulic w Gminie Tworóg w sołectwach: Tworóg, 
Boruszowice, Nowa Wieś Tworoska, Hanusek, Brynek, 
Wojska, Świniowice do kategorii dróg publicznych 
gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

NAZWA ULICY 
 

Tworóg Akacjowa 
Tworóg Dolna 
Tworóg Karola Miarki 
Tworóg Kościuszki 
Tworóg Kotowska 
Tworóg Mickiewicza 
Tworóg Skośna 

  
Boruszowice Zielona 

  
Nowa Wieś Tworoska Brynkowska 
Nowa Wieś Tworoska Leśniczówka 
Nowa Wieś Tworoska Piaskowa 
Nowa Wieś Tworoska Łąkowa 
Nowa Wieś Tworoska Olchowa 
Nowa Wieś Tworoska Jaśminowa 

  
Hanusek Jeziorek 
Hanusek Strzelecka 

  
Brynek Zakładowa 

  
Wojska Kolonia Ameryka 

  
Świniowice Wiejska 

 

BĘDZIE KONTROLA 

Podczas październikowej sesji podjęto uchwałę 
nr XII/115/2015 w sprawie zlecenia kontroli Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg. Kontroli będzie podlegać 
Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, która zdaniem jednego z radnych spotyka 
się zbyt często.  

– Nie możemy pracować w cieniu takiego podejrzenia. 
Komisja działa zgodnie z prawem, na podstawie Ustawy, 
uchwał, rozporządzeń oraz przyjętych procedur
i wywiązuje się ze swoich obowiązków – stwierdziła 
przewodnicząca Komisji, Maria Łukoszek. 
Przewodnicząca nie ukrywała, że złożony na poprzedniej 
sesji wniosek radnego sugerujący, że komisja pracowała 
za dużo, bardzo ją zaskoczył. Poprosiła radnych 
o przyjęcie uchwały i zdjęcie z Komisji podejrzenia, które 
poddaje w wątpliwość uczciwość jej członków.  

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY  
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 26 października: 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2015-2024 (Uchwała 
nr XII/103/2015), 

 
• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy 

na rok 2015 (Uchwała nr XII/104/2015), 
 

• Podjęto uchwałę w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych oraz 
zwolnień od tego podatku na 2016 r. (Uchwała 
nr XII/106/2015), 

 
• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Uchwały 

Nr III/23/2014 Rady Gminy Tworóg z dnia 
29 grudnia 2014 r. 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”. 
(Uchwała nr XII/110/2015), 

 
• Podjęła uchwałę nr XII/113/2015 w sprawie 

nadania drodze wewnętrznej położonej w Połomii 
nazwy ulica Spacerowa. 
 

• Podjęła uchwałę nr XII112//2015 w sprawie 
nadania drodze wewnętrznej położonej 
w Tworogu nazwy ulica Skowronków 
 

• Podjęła uchwałę nr XII/111/2015 w sprawie 
nadania drodze położonej w Nowej Wsi 
Tworoskiej nazwy ulica Jaśminowa 
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KURIER HOBBYSTA 
DLA WYTRWAŁYCH  
I ODWAŻNYCH 

Eleganckie szpilki, spódnice i szminki, gustowne 
krawaty i garnitury – to wszystko musiało zostać  
w domu. Ten weekend upłynął pod znakiem butów 
trekkingowych, wygodnych spodni, kurtek, plecaków, 
kompasów i map. Wszystko zaczęło się 9 października. 
W bazie – Szkole Podstawowej w Tworogu – otwarto 
biuro zawodów i rozpoczęła się wielka przygoda na 
łonie przyrody… Przez kolejne dwa dni w Tworogu 
trwał „Silesia Race”. 

Zawody na orientację odbyły się w czterech formułach: 
rodzinny rajd przygodowy: ok. 10-15 km + zadania 
specjalne; trasy piesze: 25 + zadania specjalne i 50 km; 
trasy rowerowe: 50 i 100 km; rajd przygodowy (70 i 150 km 
plus...). Wystartowało ponad dwustu zawodników z niemal 
wszystkich zakątków Śląska, a także z Warszawy, 
Poznania i Częstochowy. Ich zadaniem było odnalezienie 
punktów kontrolnych oznaczonych w terenie tzw. 
„lampionem” używając do tego tylko mapy i kompasu.  
Po powrocie do bazy na zawodników czekał ciepły posiłek.  

RAJD ROWEROWY 

Grupa sportowców ze Szkoły Podstawowej w Tworogu, 
pod opieką Ryszarda Królickiego, 20 października udała 
się na rajd rowerowy do Toszka. Na toszeckim zamku 
mogli wziąć udział w wirtualnych szrankach rycerskich. 
Mimo niezbyt sprzyjającej pogody, kondycja i humory 
dopisywały i pomogły w pokonaniu 50 km trasy. 

                                                        Ryszard Królicki –
zastępca dyrektora i nauczyciel wf

 

– Jestem pod wielkim wrażeniem trasy Profi (mimo, że  
w związku z wychłodzeniem na Małej Panwi po zalaniu 
kajaka musieliśmy skończyć trasę po 2 kajaku). Przebiła 
wszystkie imprezy, w których startowałem, a było ich 
niemało (…) Na 10 możliwych punktów Silesia Race 
dostaje 1000 – relacjonuje jeden z uczestników.  

Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie „Silesia 
Adventure Sport”, a kierownikiem zawodów Marcin Franke. 

Organizatorzy i Gmina Tworóg składają serdeczne 
podziękowania firmom: Dębowa Barć, GS Tworóg i Zakład 
Usług Komunalnych za finansowe wsparcie imprezy. 

Foto. Przygoda, wyzwanie, wysiłek i niesamowita zabawa! Silesia Race z 
pewnością była interesującą propozycją na słoneczny, choć chłodny 

październikowy weekend. 

ANDRZEJKI DLA DZIECI  
W  

GMINNYM OŚRODKU 
KULTURY 

Piątek, 26 listopad, godz. 17 

Wróżby i zabawy andrzejkowe  
dla dzieci w wieku szkolnym  

ZAPRASZAMY! 
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KURIER POD LUPĄ 
OKTOBERFESTyn,  
CZYLI ŚWIĘTO PIWOSZY 

Październik to bezsprzecznie miesiąc piwoszy. W wielu 
krajach i regionach naszego kontynentu organizowane 
są festiwale i karnawały piwne. Największy  
to oczywiście Oktoberfest  w Monachium. W 1999 r. 
uczestniczyło w nim ok. 6,5 mln osób, wypito ponad  
6 mln litrów piwa, skonsumowano 750  tysięcy 
pieczonych kurczaków, ponad milion porcji 
smażonych ryb i ponad 100 tysięcy pieczeni 
wołowych. Ile kiełbas i golonek spałaszowali 
uczestnicy? O tym źródła milczą. Piwo kojarzące się  
z tradycyjną biesiadą jest więc stałym elementem 
naszej kultury. 17 października także w Tworogu 
odbyła się zabawa ze złotym trunkiem w roli głównej.  

OKTOBERFESTyn zorganizowano w sali widowiskowej  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu. Nad sceną 
zawisł okazały wieniec z chmielu autorstwa Fryderyka 
Zgodzaja – nawiązanie do bawarskiej tradycji. Zabawę 
poprowadził Grzegorz Stasiak z zespołem, który 
przygotował nie tylko biesiadne piosenki i śląskie dowcipy 
ale także zabawne konkursy i okazję do tańca. Z biesiady 
uczestnicy wrócili z pamiątkowym kuflem przygotowanym 
specjalnie na tę okazję. Zdjęcia na www.gok-tworog.pl 

 

W XV w. taka zupa była bardzo popularna i lubiana. 
Podawano ją, co dzisiaj może dziwić, nawet małym 
dzieciom. – Śniadaniowa gramatka stanowiła ulubione 
danie królewicza Zygmunta I, późniejszego króla 
Zygmunta Starego. Gramatkę podawano zwłaszcza 
w okresie postów. Gotowano piwo z miękiszem ciemnego, 
czerstwego chleba z dodatkiem masła, kminu lub 
cynamonu i odrobiną cukru. Zupę rozcieńczano wodą –
zdradzają autorzy książki. 

Dawna Polska lubowała się także w innej potrawie 
powstającej na bazie piwnego aromatu. Legendarna 
wereszczaka. Przyrządzano ją z białej kiełbasy gotowanej 
w wywarze składającym się pół na pół z wody i piwa. 
Kiełbasę następnie krojono w plastry i duszono w gęstym 
sosie cebulowym, nieco zakwaszanym. O tym, że piwo 
było stałym elementem staropolskiego stołu, świadczą 
m.in. słowa Mikołaja Reja zawarte w „Przedmowie krótkiej 
do poćciwego Polaka stanu rycerskiego”: Od Polaka 
perfuma – pieczenia z cebulą/ A potym konew piwa, aż się 
oczy stulą. 

Dla fanów eksperymentów i nowych smaków podajemy 
poniżej przepis na pikantną zupę piwną.  

Więcej na temat polskich zwyczajów kulinarnych 
przeczytacie w cytowanej książce. Znajdziecie tam także 
inne przepisy na wykorzystanie piwa w kuchni. 

Dla nas jednak październikowa zabawa ze złotym trunkiem 
w roli głównej to dobry pretekst, by opowiedzieć o piwie 
jako popularnym składniku pożywienia wykorzystywanym 
w staropolskiej kuchni.  – W staropolszczyźnie znano wiele 
określeń na polewkę piwną. Nazywano ją biermuszką 
(niem. Biermuss, Biersuppe), birzupą, chlebówką, 
drobianką piwną, faramuszką, gramatką (…)Najczęściej 
spożywano piwo grzane z dodatkiem jaj, zupę piwną,  
a także gęstą breję z chleba razowego i piwa – czytamy  
w książce „Polska biesiada” (do wypożyczenia w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Tworogu”). 

PIKANTNA ZUPA PIWNA 

Składniki: 

• 1 szklanka ciemnego piwa,  
• 2 duże cebule, 
• 1 ząbek czosnku, 
• 5 dag boczku wędzonego, 
• 2 duże precle, 
• 2 dag masła, 
• 3 szklanki bulionu mięsnego, 
• sól, świeżo mielony pieprz, 
• 1 łyżka siekanej natki pietruszki. 

Wykonanie:  

Cebulę i czosnek obrać, drobno posiekać. Boczek  
i czerstwe precle pokroić w drobną kostkę. W garnku 
rozgrzać masło, zeszklić cebulę z czosnkiem. Dorzucić 
kostki z precli i boczku, podsmażyć. Zalać bulionem, 
gotować na słabym ogniu przez 15 min. Dodać piwo, 
gotować kolejne 10 min. Doprawić solą i pieprzem, 
posypać pietruszką.  

Smacznego! 



8 

 

NA ŚWIĘTEGO MARCINA  
GĘŚ DO KOMINA 

Dlaczego warto jeść gęsi i dlaczego smakują najlepiej 
w listopadzie? Odpowiedzi dostarczają marcinki – 
święto nie tylko kościelne, ale też gospodarskie, 
związane nieodzownie z wierzeniami i zwyczajami 
ludowymi oraz tradycyjnymi smakami, w których 
główną rolę odgrywa gęsina. 

11 listopada to dzień ważny z kilku powodów. W pierwszej 
kolejności kojarzy nam się z Dniem Niepodległości. Od 
wieków jednak był poświęcony pamięci św. Marcina  
z Tours. Według legendy ten rzymski legionista miał 
spotkać na swej drodze żebraka, któremu oddał swój 
płaszcz. W tradycyjnym kalendarzu moment ten zbiega się 
z jesiennymi pracami polowymi, krańcowym terminem 
wypasania bydła i koni, a dawniej także składania danin, 
płacenia czynszów, spłacania długów, rozliczania ze 
służbą. W Marcina pasterze zjawiali się u gospodarzy 
trzaskając biczami. Od gospodyń otrzymywali biały chleb, 
od gospodarzy pieniądze. Potem szli na kartoflisko i piekli 
swój przysmak – kartofle siekane w grube plastry, 
przekładane w żeliwnym kociołku boczkiem i cebulą. 

Ten dzień był okazją do rodzinnych spotkań, podczas 
których najczęściej podawano gęsinę. Zwyczaj tłumaczy 
się opowieścią o św. Marcinie, który ze skromności nie 
chciał przyjąć biskupiej godności. Ukrył się więc przed 
papieskim wysłannikiem, ale jego kryjówkę zdradziła 
gęganiem gęś. Z punktu widzenia kultury ludowej, marcinki 
były ostatnią okazją do ucztowania i beztroskiego jedzenia 
mięsa przed nieuchronnie zbliżającym się adwentem. Po 
kolacji wróżono z gęsich kości, których wygląd zdradzał 
jaka nadejdzie zima. 

Kogo jednak nie przekonują legendy i wierzenia ludowe,  
niech uwierzy podniebieniu! Gęsina jest bowiem wyjątkowo 
smaczna i bywa nazywana arystokracją wśród drobiu. Jest 
rzeczywiście najbardziej kalorycznym drobiem, ale skład 
tłuszczów w porównaniu z innymi gatunkami mięs, jest 
wyjątkowo korzystny. Gęś zawiera dużo kwasów jedno-  
i wielonienasyconych, w tym znacznie więcej korzystnych 
dla serca kwasów omega-3 i omega-6 w porównaniu  
z mięsem indyczym lub kurzym. Ponadto dostarcza wielu 
cennych witamin i składników mineralnych. Podkreślmy, że 
polskie gęsi cieszą się ogromną renomą wśród 
europejskich szefów kuchni. W Polsce, o dziwo, nie 
wzbudzają zainteresowania, choć jeszcze niedawno, bo  
w XIX w. nikt nie umiał sobie wyobrazić listopadowych uczt 
bez pieczonej gęsi. 

Uznajmy, że nasza tradycja to najlepszy przepis na udaną 
biesiadę. Korzystajmy z dorobku naszych prababć i nie 
eliminujmy tego mięsa z naszych stołów. 

Obok zdradzamy Wam jak przygotować smaczną gęsinę. 
Recepturę znaleźliśmy w książce „Polska biesiada”. 
Zachęcamy też do uczestnictwa w corocznych obchodach 
Dnia św. Marcina w Wojsce i Tworogu (W Tworogu –  
10 listopada, początek godz. 16 w kościele parafialnym  
w Tworogu, szczegóły dotyczące marcinek w Wojsce 
podajemy w ramce obok). 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

 
DZIEŃ ŚWIĘTEGO MARCINA  

W WOJSCE 

11 listopada 

Początek godz. 15 00  
w kościele parafialnym w Wojsce 

W programie: 

• występ dzieci z Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Wojsce w kościele 
parafialnym, 

• przejście za świętym Marcinem na salę 
 „Pod Różą”, 

• częstowanie dzieci rogalami, 

• zabawa z zespołem „Przerwa na Kawę”,  

• rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod 
patronatem Wójta Gminy Tworóg pt. 
„Przydrożne krzyże, kapliczki i inne zabytki  
w Gminie Tworóg” 

ZAPRASZAMY! 

Relację z wydarzenia znajdziecie w kolejnym wydaniu 
gazety, zdjęcia natomiast wkrótce pojawią się na 

naszej stronie:  

www.twg-kurier.pl 

GĘŚ NADZIEWANA 
JABŁKAMI  

Składniki:  

• 1 gęś 

• 2 szklanki wytrawnego, czerwonego wina 

• 5 kwaśnych jabłek 

• 2 łyżeczki cukru 

• 1 łyżka mąki pszennej 

Wykonanie: 

Gęś oczyścić, umyć, osuszyć, natrzeć solą. Wstawić 
na 2-3 godziny do lodówki. Jabłka pokroić na ćwiartki 
lub ósemki, usunąć gniazda nasienne, nadziać gęś, 
zaszyć otwór brzuszny i gardziel. Ułożyć mięso  
w nasmarowanej tłuszczem brytfannie, piec  
2-3 godziny w gorącym piekarniku skrapiając winem  
i wydzielającym się sosem. Po wyjęciu z piekarnika 
podzielić gęś na porcje, ułożyć na półmisku, obłożyć 
upieczonymi jabłkami, polać sosem dosłodzonym do 
smaku cukrem i zagęszczonym mąką.  

Smacznego!  
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KURIER KULTURALNIE 
KSIĄŻKA TO PRZYGODA! 

W ramach programu „Czytam sobie w bibliotece” 
(popularyzującym czytelnictwo) w bibliotece  
w Tworogu i Boruszowicach odbyły się warsztaty 
czytelnicze dla dzieci. Każde spotkanie okazało się 
intrygującą podróżą w nieznane… 

ABRAKADABRA, BIM SALA BIM!  

9 października warsztaty odbyły się w bibliotece  
w Boruszowicach Przeprowadzono je na podstawie książki 
dla dzieci „Syrop maga Abrakabry". Było czarodziejsko!  
Po wspólnym przeczytaniu historii, dzieci opowiadały 
scenki, rozwiązywały zagadki, wykonały magiczny eliksir  
z sylab, który stał się źródłem zaklęć. Wkrótce było słychać 
dziecięce głosy wołające: czary mary, abrakadabra, bim 
sala bim! W tym czasie biblioteka zamieniła się w zamek 
sułtana, a dzieci na rozkaz Maga Abrakabry wcielały się  
w role. Spotkanie zakończyło to, co dzieci lubią 
najbardziej, czyli...nagrody!  

Na koniec dzieci otrzymały książeczki oraz dyplomy 
zaświadczające o uczestnictwie w programie i oczywiście 
słodkie co nieco. – Mamy nadzieję, że zachęciliśmy dzieci 
do czytania i w przyszłości będą odwiedzać naszą 
bibliotekę oraz regularnie korzystać z bogatego 
księgozbioru – mówi bibliotekarka, Renata Kościelny.  

BO STAROŚĆ TO RADOŚĆ!  

Moi drodzy, Akademia Seniora mimo coraz chłodniejszych 
dni nie zwalnia tempa! 14 października w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Tworogu odbyło się spotkanie pod 
hasłem: „Starość to radość! Prelekcję poprowadziła Natalia 
Frączek (zdj. poniżej). Co jeszcze przygotowała 
Akademia?  

21 października odbyła się wycieczka do Centrum Kultury 
Śląskiej w Nakle Śląskim. 4 listopada o godz. 17 Barbara 
Izworska zabrała słuchaczy na „Spacer po Paryżu”. 
Po prelekcji odbyła się projekcja filmu Woody’ego Allena 
„O północy w Paryżu”. 15 listopada planowany jest wyjazd 
do Opery Śląskiej w Bytomiu na musical „My Fair Lady”. 
Z kolei 18 listopada w GOK-u odbędzie się spotkanie 
zatytułowane „Jan Paweł II na znaczkach i kartach 
pocztowych” połączone z wystawą. Prelekcję poprowadzi
Dariusz Frączek. Ostatnia środa miesiąca
(28 listopada) upłynie pod hasłem opery. Seniorzy zobaczą 
operę „Halka” wystawianą na deskach bytomskiej opery.  

WILCZE INSPIRACJE 

9 i 16 października bibliotekę w Tworogu odwiedziły dzieci 
z miejscowego przedszkola. Tematem spotkania było życie 
wilków i ich zachowanie, a narzędziem do przybliżenia 
przedszkolakom przyrody stała się książka Ewy Nowak  
pt. „Szarka i wilki”. To historia o młodym wilczku, który 
trafia pod opiekę kilkuletniej Gabrysi. Dziewczynka myśli, 
że bawi się z pieskiem, tymczasem w lesie pojawiają się 
wilcze ślady. Wkrótce o malca upomina się jego 
prawdziwa, wilcza rodzina…  

Warsztaty stały się okazją do wesołej zabawy w młode 
wilczki i do „wyczarowania” z niepozornych skarpet 
pacynek przedstawiających te zwierzęta. Zabawki 
posłużyły do przygotowania miniprzedstawienia.  
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TRZYMAJ POZIOM! NIE PIJ,  
NIE PAL, NIE BIERZ!  

8 października w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbył się koncert profilaktyczno-
edukacyjny „Jeszcze jeden krok do przodu”. Autorski 
program lidera grupy „Poziom 600” – Piotra Cybułki 
jest apelem adresowanym do młodzieży, ukazującym 
zagrożenia i skutki wynikające z sięgania po alkohol i 
narkotyki. Koncertu wysłuchali gimnazjaliści z Brynka.  

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną 
substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Młodzi ludzie 
nie stronią także od papierosów i narkotyków. Używki są 
sposobem na rozwiązanie problemów osobistych, 
spędzenie wolnego czasu, czy rozładowanie stresu. 
Jednak sięgając po popularne piwo, czy marihuanę mało 
kto zastanawia się nad konsekwencjami. Tymczasem 
alkohol i narkotyki mogą doprowadzić do trwałych 
uszkodzeń funkcji mózgu. Wpływają na pamięć, 
sprawność intelektualną, zdolność koncentracji, skłonność 
do nadpobudliwości i drażliwości. W skrajnych 
przypadkach doprowadza do uzależnienia i śmierci. 
Ofiarami nałogu stali się m.in. Ryszard Riedel z zespołu 
„Dżem”, Jimi Hendrix, Kurt Cobain – lider grupy „Nirvana”  
i Jim Morrison z „The Doors”.  

MÓWIĄC PRZEZ OBRAZY 

To był bezsprzeczny sukces. Uczestnicy warsztatów 
plastycznych prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu zdobywają uznanie na tarnogórskich salonach. 
29 października w PMDK Jordan w Tarnowskich Górach 
odbył się finisaż cieszącej się dużym zainteresowaniem 
wystawy „Zabawa w artystę”.  

Ściany pracowni/galerii Bakcyl przez miesiąc ozdabiały 
prace uczestników zajęć z trzech grup wiekowych. 
Seniorzy: Czesława Kamińska, Krystyna Nowicka; 
młodzież: Joanna John, Aneta Kościelny, Magdalena 
Tolak; grupa młodsza: Katarzyna Rurańska, Wiktoria 
Zuber, Aleksandra Zuber, Wiktoria Brol, Alicja Warzecha, 
Julia Czaja, Michał Ziaja, Emilia Śliwińska. 

Poniżej jeden z wystawionych obrazów autorstwa Krystyny 
Nowickiej oraz nasi artyści w komplecie ze swoją mentorką 
– Jolantą Warzechą oraz organizatorką wystawy 
– Marią Kurtz.  

Uroczystemu zamknięciu wystawy towarzyszył 
poczęstunek i przekonanie, że warto rozwijać pasje. Jakie 
jeszcze są powody, dla których nasi mieszkańcy tworzą? –
By wyciszyć się, uspokoić, skoncentrować, być może 
utrwalić coś ulotnego, nastrój, zachwyt, chwilę. Jest 
jeszcze jeden ważny aspekt ich pracy – samo spotkanie, w 
którym przestają mieć znaczenie bariery między 
pokoleniami. Bo przecież jak powiedział Vincent van Gogh: 
"Tak naprawdę potrafimy mówić tylko przez nasze 
obrazy"... – słowa organizatorów  są chyba najtrafniejszą 
odpowiedzią i podsumowaniem  wystawy. Pozostaje 
życzyć kolejnych sukcesów! 

(źródło: www.facebook.com/PracowniaGaleriaBakcyl/?fref=ts) 

Wokalista „Poziomu 600” Piotr Cybułka wskazywał na 
niebezpieczeństwa, prowokował do refleksji, ale nie dawał 
gotowych odpowiedzi. Na koncert składały się nie tylko 
utwory muzyczne, ale także osobiste refleksje oparte na 
własnym doświadczeniu. Każdy uczestnik koncertu 
otrzymał ulotkę z wybranymi tekstami piosenek  
i założeniami akcji „Alkohol kradnie wolność”. 

Foto. POZIOM 600 dał setki koncertów w kraju i w Europie Zachodniej. 
Repertuar stanowią głównie autorskie piosenki – ballady, utwory 

bluesowe, reggae i rock and roll-owe. Muzycy grają 100 % live i, jak 
zaznaczają, nie potrzebują dodatkowego dopingu. 
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PANIE I PANOWIE  
BRAWA DLA ARTYSTÓW! 

22 października w sali widowiskowej Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tworogu odbył się II Festiwal 
Tańca i Teatru  zorganizowany przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg przy współpracy  
z GOK. Przegląd, którego pierwsza odsłona miała 
miejsce rok temu w Szkole Podstawowej w Tworogu, 
to okazja do prezentacji talentów tanecznych, 
wokalnych i aktorskich w wykonaniu przedszkolaków  
i uczniów podstawówek.  

Swoje umiejętności przedstawiły dwie grupy dzieci  
z Gminnego Przedszkola w Tworogu i zespół taneczny  
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce. Choć 
uczestników nie było wielu, na scenie zrobiło się bardzo 
kolorowo. Mali artyści odtwarzający role Pani Jesieni, 
owoców i warzyw, wesołych biedronek oraz roztańczonych 
smerfów świetnie wypadli i zasłużyli nie tylko na wielkie 
brawa, ale też na nagrody. 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Na uznanie zasługuje też trzyletnia Marysia, którą 
z pewnością jeszcze nie raz zobaczymy na scenie. 
Dziewczynka bez krępacji weszła na scenę i ku 
zaskoczeniu publiczności rozpoczęła improwizowany 
występ. Jednym słowem: było wesoło! Tego dnia dzieci 
otrzymały szansę wystąpienia na scenie jak prawdziwe 
gwiazdy, a rodzice bezcenny czas ze swoimi pociechami. 
Pomiędzy występami zaśpiewał Szymon Nitka 
z Boruszowic. Ten muzykalny uczeń tarnogórskiego LO 
22 listopada weźmie udział w „Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki im. Henryka Hampla” w Woźnikach. Zaprezentuje 
utwór „Dłoń” z repertuaru Natalii Kukulskiej. Będziemy 
trzymać kciuki! Festiwal to inicjatywa Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Gminy Tworóg, które pozyskało 800 zł ze 
środków służących realizacji zadań publicznych Powiatu 
Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Zdjęcia na stronie www.gok-tworog.pl 

MUSICIE TAM BYĆ! 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu, Sołtys, Rada Sołecka 
i Gmina Tworóg zapraszają na niezapomniany 
bożonarodzeniowy weekend. Jarmark adwentowy będzie 
okazja do zakupu  świątecznych ozdób i drobnych 
prezentów, pierników, grzańca i kiełbasy. Przygotowano 
szereg atrakcji dla najmłodszych. Na jarmarku zjawi się nie 
tylko św. Mikołaj, ale też pewien wesoły bałwanek.  
Musicie tam być!  

Foto. Dziewczyny  z klas I-III ZSP w Wojsce zaprezentowały „Smerfny 
dance". Na scenie nie zabrakło nawet Gargamela! W rolę czarnego 

charakteru wcieliła się Hanna Blacha – nauczycielka przygotowująca 
dzieci do festiwalu.  

Podziękowania zaś należą się nauczycielom, którzy 
przygotowywali dzieci oraz rodzicom, którzy przyprowadzili 
je na występ i dopingowali.  
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KURIER NA BIEŻĄCO 
TRWA OCZYSZCZANIE  
KRAJU Z AZBESTU 

W czerwcu bieżącego roku na terenie naszej Gminy 
dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa 
Gospodarki w ramach realizacji zadania wynikającego 
z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032” została przeprowadzona aktualizacja 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. 
Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, iż na 
terenie Gminy Tworóg znajduje się obecnie 30117,09 
m² wyrobów zawierających azbest w postaci falistych  
i płaskich płyt azbestowo-cementowych 
zastosowanych na pokryciach dachowych  
i elewacjach budynków. W sumie zinwentaryzowano 
331287,99 kg (331,29 Mg) tych wyrobów. 

Azbest jest znany z chorobotwórczego działania, które 
wynika z wdychania włókien zawieszonych w powietrzu. 
Azbest może być przyczyną chorób układu oddechowego 
tj.: pylicy azbestowej (azbestozy), łagodnych zmian 
opłucnowych, raka płuc oraz międzybłoniaków opłucnej  
i otrzewnej (nowotworów o wysokiej złośliwości). Między 
pierwszym narażeniem, a pojawieniem się patologii 
(zwłaszcza nowotworów) występują długie okresy. 

Usuwanie wyrobów azbestowych musi zostać 
wykonywane przez specjalistyczne firmy. Przed zdjęciem 
materiał powinien zostać zwilżony, następnie zdjęty, 
najlepiej w całości, nie dopuszczając do jego łamania lub 
kruszenia. Teren, z którego eliminuje się źródła surowca 
powinien być odizolowany od otoczenia, by zapobiec 
narażaniu przypadkowych ludzi na kontakt  
z rakotwórczymi włóknami minerału. Zarówno w trakcie 
prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu poziom 
stężenia azbestu w powietrzu powinien być stale 
monitorowany. Usunięte odpady muszą zostać  
w następnej kolejności przetransportowane na 
odpowiednie składowiska. 

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania 
wyrobów zawierających azbest (t.j. Dz.U. 2004 Nr 3, poz. 
20 z późn. zm.) wprowadziła zakaz produkcji tych wyrobów 
od 28 września 1998 roku. Od 28 marca 1999 roku 
obowiązuje również zakaz obrotu azbestem i wyrobami 
zawierającymi azbest. W dniu 15 marca 2010 r. Rada 
Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pn.„Program Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009-2032”. Główne cele Programu to: 
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych 
spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju; 
likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu  
na środowisko.  

W efekcie realizacji programu wszystkie wyroby 
zawierające azbest muszą zostać usunięte do końca 
2032 roku. 

 

 Wszyscy mieszkańcy, którzy planują usunąć azbest 
z terenu swojej posesji nie powinni wykonywać tego 
samodzielnie. Prace takie należy zlecić 
specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiedni 
sprzęt i uprawnienia. Najlepiej zgłosić się do Urzędu 
Gminy, gdzie każdy mieszkaniec otrzyma odpowiednią 
informację o tym jak bezpiecznie przeprowadzić 
demontaż pokryć azbestowych oraz o możliwościach 
otrzymania dofinansowania na wykonanie tych prac. 

Realizacja założeń Programu i usunięcie wyrobów 
zawierających azbest przyniesie korzyści społeczne, 
ekonomiczne i ekologiczne polegające na: zmniejszenie 
emisji włókien azbestowych, uzyskanie poprawy ochrony 
zdrowia mieszkańców, poprawie wyglądu zewnętrznego 
obiektów budowlanych i ich stanu technicznego.
Więcej na ten temat na stronie www.tworog.pl 

PRZEZ TRUDY DO GWIAZD 

– W Chinach nauczyciela nazywa się budowniczym 
narodu: czas byśmy naszych nauczycieli nazywali tak 
samo – te słowa Baracka Obamy przywołała prof. 
ŚWSZ dr hab. Beata Pituła podczas tegorocznych 
obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej.
Gospodarzem wydarzenia było Gimnazjum w Brynku, 
zaś motywem przewodnim spotkania – problematyka 
wartości. To, co działo się 14 października w szkole 
najlepiej oddają słowa będące mottem uroczystości: 
„Per aspera ad astra. Przez trudy do gwiazd”.  

Dzień Edukacji jest wolny od zajęć dydaktycznych, jednak 
dla nauczycieli jest dniem pracy. Nasi pedagodzy 
punktualnie stawili się w szkole, zajęli swoje miejsca 
i niczym uczniowie słuchali wykładowców. W rolę 
nauczających wcielili się goście – prof. ŚWSZ dr hab. 
Beata Pituła oraz Ewa Chudyba główny specjalista 
ds. edukacji i promocji Muzeum w Gliwicach. Była mowa 
o nauczycielskiej misji, trudnym, ale satysfakcjonującym 
procesie wychowywania młodych ludzi, o kardynalnych 
zasadach dydaktycznych, pracy nad sobą i drodze ku 
doskonaleniu. Prof. Pituła zdradziła receptę na sukces 
w pracy, wskazała sposoby radzenia sobie z uczniem, 
mówiła o potrzebie kontaktu z wychowankami 
i umiejętności negocjacji. Swoje wystąpienie zakończyła 
optymistycznym cytatem: „Ludzie wierzą, że aby zdobyć 
sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie – trzeba 
wstawać w dobrym humorze”.  
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Rozważania wokół wartości i samodoskonalenia podjęła 
także druga prelegentka – Ewa Chudyba, która jako 
historyk filozofii o aksjologii może dużo powiedzieć. 
Uzupełnieniem toczących się na szkolnym holu prelekcji, 
były mini-wystawy przygotowane przez poszczególne 
placówki oświatowe, które ilustrowały swoją działalność  
w kontekście służby wartościom. 

W ramach części artystycznej przed gośćmi wystąpił 
zespół teatralny Bez-Miary ze spektaklem „Opowieść  
o perle” przygotowany we współpracy z zespołem 
wokalnym. – Zamysłem spektaklu było pokazanie sylwetki 
wędrowca, poszukiwacza wartości we współczesnym 
świecie –  technopolu – gdzie człowiek, mimo że wśród 
ludzi – czuje się osamotniony i wyobcowany. Bohater – 
wędrowiec przez miasto – odkrywa, dzięki słowom 
pochodzącym z „Małego Księcia”, że dobrze widzi się tylko 
sercem. A jeśli najważniejsze jest niewidoczne dla oczu  
i oswojenie niesie ze sobą ryzyko łez, to warto poszukiwać, 
przecież jest się na zawsze odpowiedzialnym za to, co się 
oswoiło. Wędrówce bohatera towarzyszyły pantomimiczne 
sceny zbiorowe obrazujące portret miasta zdominowanego 
przez pośpiech, kryzys relacji, mechaniczność  
i powierzchowność kontaktów międzyludzkich. Dla nich 
podkładem muzycznym był rytm wyznaczany przez 
monumentalnie powtarzany po wielokroć song Piwnicy pod 
Baranami „Przychodzimy, odchodzimy”. Bohater w końcu 
odnalazł skarb – dziewczynę z perłą, a cały zespół 
porywająco zaśpiewał Dezyderatę – relacjonuje Anna 
Rogala-Goj, nauczycielka prowadząca zespół teatralny 
(źródło: www.gimnazjumbrynek.home.pl). 

Jak co roku uroczystość była okazją do złożenia życzeń  
przez wójta Eugeniusza Gwoździa i jego zastępcy 
Klaudiusza Wiedera wszystkim pracownikom oświaty 
zatrudnionym w gminie i wręczenia dyrektorom dorocznych 
nagród.  

UCZNIOWIE Z BRYNKA 
ZDOBYWAJĄ BERLIN 

W dniach 12-19 września odbyła się rewizyta uczniów 
Gimnazjum w Brynku u niemieckich kolegów w szkole 
Oberschule Villa Elizabeth w Eichwalde.  Sześciu uczniów 
wraz z opiekunkami (p. Antje Miska oraz p. Monika Ruda) 
miało okazję zapoznać się z funkcjonowaniem niemieckiej 
szkoły, uczestniczyć w zajęciach, poznawać okolicę oraz 
rozwijać umiejętności językowe ćwicząc zarówno niemiecki 
jak i angielski.  
 

 

Znajdująca się w okolicach Berlina szkoła stanowiła 
doskonałą bazę wypadową do zwiedzania stolicy Niemiec. 
Uczniowie mogli zobaczyć główne zabytki Berlina podczas 
spaceru oraz przejażdżki autobusem  wycieczkowym. 
W innym dniu zwiedzali także niedaleko położony 
Poczdam. 

Dzięki częściowemu wsparciu finansowemu Niemiecko-
Polskiej Współpracy Młodzieży uczniowie mogli zapoznać 
się z kulturą kraju sąsiedniego i ćwiczyć język niemiecki,
a wspomnienia i doświadczenia zebrane podczas wymiany 
uczniowskiej pozostaną jako bezcenne pamiątki na całe 
życie młodych Europejczyków z Brynka.  

Monika Ruda 

INSPIROWANI KOLORAMI 
OTACZAJĄCEGO ŚWIATA... 

19 października uczniowie klas pierwszych Szkoły 
Podstawowej w Tworogu wraz ze swoimi 
wychowawczyniami – Krystyną Kaszubą i Katarzyną 
Letkiewicz oraz nauczycielką plastyki Katarzyną Miką, 
wzięli udział w projekcie plastycznym organizowanym 
przez Nadleśnictwo Brynek.  

Wprowadzenie do Happeningu stanowiła prelekcja 
leśniczego dotycząca zmian zachodzących w przyrodzie, 
na przykładzie różnych gatunków otaczających nas drzew. 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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KOSTKA BRUKOWA PRZED GOK 

Na przełomie października i listopada ruszyły roboty 
brukarskie przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Tworogu.  
Prace wykonują pracownicy Zakładu Usług Komunalnych.  

Kolejnym celem GOK-u jest termomodernizacja budynku. 
Na realizację projektu złożono już wniosek. Placówka 
czeka na odpowiedź.  

Młodzi artyści inspirowani kolorami otaczającego świata, 
przy blasku płomieni ogniska i zapachu pieczonych 
kiełbasek, przystąpili do wykonania pracy pt. „Moje 
magiczne drzewo”. Kolejne prace „Piękny złoty las”  
i „Klasowe drzewo” powstały na łonie natury,  
w promieniach jesiennego słońca i przy akompaniamencie 
ptaków. Happening uświetniły zajęcia muzyczno-ruchowe, 
konkursy ze słodkościami oraz artystyczne malowanie 
twarzy przez animatorów. Innowacyjny sposób przekazu 
treści przyrodniczych, plastycznych i społecznych  
z pewnością na długo zostanie w pamięci naszych 
młodych, pełnych ekspresji artystów. Składamy serdeczne 
podziękowania Nadleśnictwu Brynek. 

Katarzyna Mika 

CIEMNO WSZĘDZIE,  
STRASZNO WSZĘDZIE,  
CO TO BĘDZIE?  

29 października Klub Sportowy LKS „Orzeł Koty” 
nawiedziły duchy, wampiry, czarownice i… mała dynia. 
Tego dnia w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
odbyła się dwugodzinna zabawa halloweenowa dla dzieci. 
Były tańce, konkursy i słodki poczęstunek.  

 

– Wszyscy świetnie się bawili, a dzieci były wspaniale 
przebrane. Miło nam było, że dzieci mogły chociaż na 
chwilkę odpocząć od codziennych zajęć i wraz  
z rówieśnikami bawić się. Do domu wszyscy wracali  
w wyśmienitych humorach, a uśmiechom na twarzach nie 
było końca – relacjonują organizatorzy.  

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  
w klubie sportowym „LKS Orzeł Koty”  

odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek  
w godz. od 17:00 do 19:00.   

Zapraszamy wszystkich chętnych! 

Więcej zdjęć na naszej stronie: 

www.twg-kurier.pl 

 

NAUCZYMY CIĘ TAŃCZYĆ! 

Profesjonalny instruktor, duża przestrzeń i dobra muzyka –
to nasza propozycja dla par, które nie czują się pewnie na 
parkiecie. Zapiszcie się na kurs tańca towarzyskiego 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu!  
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TURNIEJ MŁODEGO PIŁKARZA 

8 października na boisku „Sparty Tworóg” odbył się Turniej 
Młodego Piłkarza. Sześć najlepszych drużyn młodych 
piłkarzy z Lublińca, Częstochowy, Zabrza, Katowic, 
Bytomia i Sosnowca, wielu zacnych gości, dużo emocji  
i prawdziwy doping uczniów SP w Tworogu sprawiły, że  
w ocenie wszystkich impreza była naprawdę udana.  
W finale zespół Katowic, po rzutach karnych, pokonał 
młodzików Zabrza. Nasza szkoła była gospodarzem 
spotkania, organizatorem zaś Śląski Związek Piłki Nożnej 
w Katowicach, Podokręg Piłki Nożnej w Lublińcu oraz LKS 
Sparta Tworóg. Wszyscy uczestnicy i organizatorzy 
spotkania zapewnili nas, że jeszcze nas odwiedzą. 
Zapraszamy! 

 

SZTAFETOWE BIEGI 
PRZEŁAJOWE  

9 października w SP w Tworogu odbył się Finał 
Sztafetowych Biegów Przełajowych Powiatu 
Tarnogórskiego. Dobra pogoda zgromadziła na starcie 
rekordową ilość 16 drużyn. Po zaciętej walce na leśnych 
drogach, zwyciężyła drużyna dziewcząt ze SP nr 2 
w Radzionkowie. Drużyna chłopców SP Tworóg: Miłosz 
Ostałowski, Mateusz Kotalczyk, Mateusz Szyja, Dominika 
Przybyłek, Szymon Matysek oraz Mateusz Swoboda 
z dużą przewagą zdobyła I miejsce, awansując do Finału 
Rejonu Tarnogórsko-Lublinieckiego. 
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Foto. Festiwal Tańca i Teatru w GOK. Na zdjęciu Szymon Nitka i Marysia,  
która uwielbia scenę i mikrofon. Więcej na str.11. 

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. Mali przebierańcy z Kotów podczas zabawy halloweenowej  
w  Klubie sportowym „LKS Orzeł Koty”. O zajęciach  

opiekuńczo-wychowawczych piszemy na str. 14.  
Na zdjęciu obok Grzegorz Stasiak, który prowadził  

OKTOBERFESTyn w GOK-u. O imprezie przeczytacie na str. 7. 

 


