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TWORÓG 
G.S. Tworóg 
ul. Zamkowa 45 

TWORÓG 
G.S. (pkt Biedronka) 
ul. Zamkowa 2 

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

BRYNEK 
Husqvarna 
ul. Tarnogórska 7a 

POŁOMIA 
Sklep Spożywczy 
„MART” 
ul. Bytomska 64 

WOJSKA  
ul. Powst. Śl. 6  
Sklep Spożywczy 4 

TWORÓG 
Delikatesy Centrum 
ul. Zamkowa 18 

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 

 

TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

O ZIMOWYCH ROZRYWKACH I NIE TYLKO… 
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TWG 

KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A EKOLOGICZNE  
CENTRUM PRALNICZE  

– PUNKT PRZYJĘĆ TWORÓG 

Ul. Grunwaldzka 3 

Usługi Krawieckie Krystyna 

Tel. 509 923 066 

OFERUJEMY: 

• Czyszczenie chemiczne odzieży 

• Pranie wodne odzieży 

• Pranie wodne odzieży roboczej 

• Pranie wodne z dezynfekcją (placówki służby 

zdrowia) 

• Pranie wodne – specjalna oferta dla klubów 

sportowych 

• Czyszczenie pierza i szycie kołder 

• Czyszczenie i farbowanie odzieży licowej i irchowej 

• Czyszczenie i farbowanie kożuchów oraz 

czyszczenie futer 

• Profesjonalne, mechaniczne czyszczenie dywanów 

 



3 

 

 

TWG 

KURIER WSTĘPNIAK 
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– Woda i ścieki 
– Odprowadzanie ścieków – dopłata gminy 
– Budżet 2016 
– Wpis do Gminnej Księgi Zasług 
– Gminny Program Profilaktyczny 
– Program osłonowy 
– Niezbędnik Mieszkańca Gminy 
– Koncert noworoczny 
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– W świątecznym nastroju 
– Spotkanie z Mikołajem w Boruszowicach 
– Spotkania opłatkowe dla seniorów 
– Jasełka w Kotach 
– Adwentowe symbole 
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– Wyśpiewane cztery nagrody! 
– Zajączek? Wiewiórka? 
– Lekcja 
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– Usługi komunalne – co nowego na horyzoncie? 
– Poznajcie nas  
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

Z pewnością macie wiele noworocznych postanowień. 
Trzymamy kciuki za waszą wytrwałość i życzymy wam 
wiele pomyślności w 2016 r.  

W tym roku mamy dla was dobre wieści. W gminie Tworóg 
ceny za wodę i ścieki nie poszły w górę. Mało tego –
zostały obniżone! Więcej o nowych taryfach i ostatnich 
uchwałach podjętych w 2015 r. przeczytacie w dziale 
„sesja”. 

W gminie Tworóg wciąż panuje bożonarodzeniowy nastrój. 
Sołtysi organizują spotkania opłatkowe, dzieci kolędują 
i występują w jasełkach. Świąteczne wydarzenia 
wspominamy na str. 7. 

Jedną z materialnych pamiątek po dawnych Żydach 
zamieszkujących okolice gminy jest stary cmentarz 
nazywany „kirkutem” położony w malowniczym zakątku 
pomiędzy Wielowsią a Wojską. Chcecie dowiedzieć się 
więcej? Zajrzyjcie do działu „kulturalnie”.  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Ada Kroll 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

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

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 
WODA I ŚCIEKI 

Bez wody nie da się żyć. To pewne. Korzystamy z niej 
codziennie w niezliczonych sytuacjach w kuchni, 
łazience, ubikacji…  A tam, gdzie używana jest woda, 
muszą pojawić się ścieki, które trzeba oczyścić. 
Mówiąc krótko ani woda, ani ścieki do tanich nie 
należą i lubią drożeć. Na szczęście w tym roku mamy 
dla was dobre wieści. W gminie Tworóg ceny nie 
poszły w górę. Mało tego – zostały obniżone! Uchwałę 
w tej sprawie podjęto 30 grudnia (uchwała  
nr XV/129/2015). 

W 2015 r. za każdy m³ wody mieszkańcy płacili 4,05 zł 
brutto, za ściek – 10 zł brutto. W tym roku za wodę 
zapłacicie – 4,10 zł brutto za m³, a za ścieki  
(z uwzględnieniem dopłaty gminy) – 9,84 zł brutto.  
W zeszłym roku łączny koszt wody i ścieków wynosił 14,05 
zł, w tym – 13,94 zł. Skąd ta zmiana?  

Jak wyjaśnia prezes Zakładu Usług Komunalnych, Adam 
Chmiel, to efekt wprowadzania innowacyjnych rozwiązań  
i systematycznego inwestowania w infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną. Obniżki są naturalną konsekwencją 
zabiegów, mających na celu m.in. obniżenie kosztów 
obsługi klientów poprzez wprowadzenie np. Internetowego 
Biura Obsługi (IBO), do którego przekonuje się coraz 
więcej mieszkańców. Obecnie korzysta z niego ok.  
25 procent klientów ZUK-u. Zalet jest wiele. Dzięki 
internetowej obsłudze ZUK nie musi drukować faktur  
i przesyłać ich tradycyjnie, co przekłada się na realne 
oszczędności. Klient natomiast ma własne konto, na 
którym na bieżąco może sprawdzać stan swoich obciążeń, 
zobaczyć faktury, dokonać analizy różnych kosztów, 
zużycia wody oraz ścieków itp. Może także podać stan 
swojego wodomierza lub dokonać zgłoszenia awarii. Po 
podaniu stanu wodomierza na wskazany przez klienta 
adres e-mail zostanie wysłane powiadomienie oraz 
należna FV. Prezes Chmiel zachęca do korzystania z IBO  
i przekonuje, że takie rozwiązanie jest korzystne dla każdej 
ze stron. Być może najważniejszym argumentem 
przemawiającym za korzystanie z IBO jest niższa kwota 
opłaty abonamentowej, która dla posiadaczy IBO wynosi  
2,59 zł, dla pozostałych – 4,32 zł.  

Jak założyć konto? W celu uzyskania dostępu do systemu, 
należy wypełnić formularz dostępny na stronie  
www.zuk.tworog.wer.pl i dostarczyć go do biura ZUK-u.  

i przynoszące wygodę klientom, a jednocześnie 
poprawiające efektywność całego systemu. Na czym rzecz 
polega? Do tej pory system odczytu wodomierzy opierał 
się na odczycie dokonywanym przez inkasenta. 
Po zamontowaniu nakładek zbierających informacje 
z wodomierzy i przekazujących je zdalnie nie będzie takiej 
konieczności. Klienci będą mogli zapomnieć o podawaniu 
odczytów. Zrobi to za nich inteligentny system. Wystarczy, 
że okolicą będzie przejeżdżać odpowiednio „uzbrojony” 
samochód. Nadajniki stosowane przez ZUK są łatwe do 
zamontowania, zasilane baterią, której szacunkowy czas 
działania określa się na 12-15 lat, są wrażliwe na działanie 
pola magnetycznego i odporne na zalanie wodą. Dużą 
zaletą zastosowania nadajników jest ograniczenie zjawiska 
tzw. oszustw magnetycznych. Choć nakładki do tej pory 
zamontowano tylko w firmach i w niektórych domach, 
sprzedaż wody już wzrosła o 10 procent. Oznacza to, że 
ograniczono kradzieże wody, które z oczywistych 
powodów są niepożądanym zjawiskiem. Jak szacują 
pracownicy ZUK-u wdrożenie planu w całej gminie zajmie 
jeszcze ok. 2 lat. Z tytułu montażu nakładki, mieszkańcy 
nie ponoszą dodatkowych kosztów. Jest to inwestycja 
spółki. Częściowo mieszkańcy płacą za nią pod postacią 
tzw. opłaty abonamentowej. 

ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW –
DOPŁATA GMINY 

30 grudnia radni podjęli uchwałę w sprawie dopłaty do 
taryfy ZUK Tworóg Sp. z o.o. w Tworogu w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków (uchwała 
nr XV/128/2015).  

Dopłata z budżetu gminy wynosi 2,10 zł do ceny za 1m³ 
odprowadzonych ścieków. 

 

 

ZDALNY SYSTEM ODCZYTU WODOMIERZY 

Zakład Usług Komunalnych od roku wprowadza system 
zdalnego odczytu wodomierzy. To kolejny przykład 
inwestowania w urządzenia usprawniające prace spółki 
  

 

Foto. Nadajnik przekazuje sygnał wywołujący alarm w przypadku 
oszustwa magnetycznego i przerwania połączenia. Zasilany jest przez 

baterię o żywotności około 15 lat. 



5 

 

TWG KURIER – SESJA 

WPIS DO GMINNEJ KSIĘGI 
ZASŁUG 

W Gminnej Księdze Zasług pojawiło się nowe 
nazwisko. Podczas sesji 30 grudnia 2015 r., radni 
opowiedzieli się za wpisaniem do Księgi Wojciecha 
Żebrowskiego, obecnie pełniącego funkcję zastępcy 
Przewodniczącego Rady Gminy.  

Wniosek o wpis złożyła radna Beata Cierpka-Brol 
uzasadniając swój krok słowami: Wojciech Żebrowski jest 
obecny w życiu społecznym naszej gminy od prawie 
45 lat. W latach 1971-1973 był Przewodniczącym 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Tworogu; w latach 
1973-1983 – Naczelnikiem Gminy Tworóg; 1983-1990 –
prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Dzięki jego zaangażowaniu powstało boisko sportowe 
w Tworogu i Kotach, Ośrodek Zdrowia w Tworogu, 
Przedszkole w Tworogu, remiza strażacka w Wojsce (…) 
W wyborach samorządowych został członkiem Rady 
Gminy Tworóg dwóch kadencji. W życiu prywatnym 
poświęcił się pasji, którą jest myślistwo. Działa w Polskim 
Związku Łowieckim jako instruktor i sędzia krajowy 
myślistwa.    

Jeden z radnych nie był przekonany do kandydatury 
i ostro wyraził swoje zdanie podczas sesji. Mimo tego, 
decyzją Rady Gminy Wojciech Żebrowski znalazł się 
w gronie wyróżnionych osób i wkrótce po głosowaniu 
został wpisany do Księgi Zasług.  

BUDŻET 2016 

Jakie inwestycje przewiduje nowy budżet? Jak 
kształtują się dochody gminy, a jak wydatki?  
30 grudnia 2015 r. podjęto jedną z najważniejszych 
uchwał dotyczącą budżetu gminy na 2016 r.  
(nr XV/134/2015). Nim jednak projekt budżetu trafił na 
salę obrad, został sprawdzony przez Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach.  RIO wydało pozytywną 
opinię do projektu, zaś radni jednogłośnie przyjęli 
budżet.  

Dochody budżetu gminy na rok 2016 ustalono w wysokości 
23.192.694,45 zł, w tym dochody bieżące to 
22.459.694,45, a dochody majątkowe – 733.000,00 zł.  

Wydatki na rok 2016 wynoszą 23.307.094,45, w tym 
bieżące w kwocie 22.057.036,23 zł oraz majątkowe – 
1.250.058,22 zł. Różnica między wydatkami a dochodami 
stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 
114.400,00 zł., który będzie sfinansowany przychodami 
pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska.  

Budżet zakłada przychody w kwocie 664.400,00 zł oraz 
rozchody w kwocie 550.000,00zł.  

W wydatkach bieżących najwięcej środków przeznacza się 
na następujące zadania:  
– dopłata do lokalnego transportu zbiorowego (MZKP) – 
1.199.578, zł.  
– utrzymanie placówek oświatowych w tym przedszkoli  
i szkół – 10.550.437,00 zł (45,03 procent wydatków 
budżetu);  
– koszty utrzymania administracji – 2.812.226 zł;  
– pomoc społeczna – 3.252.258,00 zł (14 proc. budżetu); 
– ochrona zdrowia 184,267,00 zł  
– gospodarka odpadami – 461.558,00 zł;  
– utrzymanie budynków i lokali komunalnych – 
665.000,00 zł.  
– działalność kulturalna – 669.126,00 zł,  
– sport – 217.098,00 zł 
– utrzymanie dróg gminnych – 258.500,00 zł. 

Na co zostaną przeznaczone wydatki majątkowe w roku 
2016? Do głównych zadań należą: 

Przebudowa ul. Tylnej w Połomii (koszt 300 tys. zł); 
budowa chodnika przy ul. Obrońców Pokoju  
w Boruszowicach (koszt 12.498,00 zł); budowa chodnika 
przy ul. B. Chrobrego w Hanusku (koszt 8.987,00 zł); 
adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Tworogu 
na bibliotekę (koszt 47.696,00 zł); opracowanie projektów 
przebudowy ul. Grunwaldzkiej w Tworogu (5 tys. zł), 
budowa studni przy LKS Koty (8 tys. zł); koszty związane z 
zamianą gruntów pod istniejące i planowane drogi oraz 
tereny sportowe w Boruszowicach (435.000,00 zł); 
dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków  
(344.400,00 zł).  

 

Wpisowi towarzyszyły gratulacje, brawa i najlepsze 
życzenia. Radni i  wszyscy obecni na sali zaśpiewali panu 
Wojciechowi „Sto lat”.  

Foto. – Wasze uznanie jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Dziękuję – 
powiedział podczas sesji Wojciech Żebrowski (na zdjęciu po lewej 

stronie obok przewodniczącego Rady – Łukasza Zioba.) 
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TWG KURIER – SESJA 

PROGRAM OSŁONOWY 

Wśród licznych zadań własnych o charakterze 
obowiązkowym wynikających z ustawy o pomocy 
społecznej, gmina ma możliwość realizacji programów 
osłonowych adresowanych do mieszkańców gminy 
dotkniętych różnymi problemami społecznymi.  

Według rozpoznania GOPS-u jednym z istotnych 
problemów gminy jest niedożywienie dzieci i młodzieży 
pochodzących z rodzin o najniższych dochodach, a także 
dzieci wywodzących się z rodzin problemowych. Jak im 
pomóc? Narzędziem jest „Program osłonowy w zakresie 
dożywiania dzieci i młodzieży w Gminie Tworóg na 2016 
rok”, który zapewni nieletnim odpowiednie warunki do 
prawidłowego rozwoju i ograniczy zjawisko niedożywienia. 

Uchwałę w sprawie programu osłonowego przyjęto 
na ostatniej w 2015 r. sesji (Uchwała nr XV/127/2015). 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z sesji Rady Gminy Tworóg  
z 30 grudnia 2015 r.: 

– podjęto uchwałę w sprawie regulaminu określającego 
niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Tworóg
(nr XV/125/2015); 
– podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. 
(XV/131/2015); 
– podjęto uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 – 2024 (nr XV/133/2015); 
– podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg na I półrocze 
2016 roku (XV/135/2015) 

Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Tworóg: 
http://bip.ugtworog.rekord.com.pl/ 

KONCERT NOWOROCZNY 

W południe 31 grudnia 2015 r. Urząd Gminy gościł 
orkiestrę dętą  z Tworoga. Muzykanci jak co roku stanęli 
przed wejściem do budynku i zagrali dla mieszkańców 
koncert noworoczny. Nocą zaś zorganizowano dla 
mieszkańców wspólne witanie Nowego Roku.  

GMINNY PROGRAM 
PROFILAKTYCZNY 

30 grudnia radni przyjęli Gminny Program profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
i przeciwdziałania narkomanii w gminie Tworóg na rok 
2016 (nr XV/126/2015).  

Jego celem jest ograniczenie dostępności alkoholu  
i narkotyków najmłodszym mieszkańcom Gminy Tworóg; 
rozszerzenie i doskonalenie form pomocy osobom 
uzależnionym i ich rodzinom; zwiększenie skuteczności 
działań profilaktycznych poprzez określenie grup 
odbiorców; rozwijanie współpracy z sąsiednimi gminami  
w zakresie działań pomocowych i profilaktyki uzależnień. 
Podczas sesji dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Barbara Pyszniak, przedstawiła założenia 
programu i wyniki badań monitoringowych 
przeprowadzonych na terenie gminy Tworóg.  

Według przeprowadzonych badań 31% uczniów gminnych 
szkół spożywało już alkohol. Ankieta wśród nauczycieli 
wykazała, że 75% nauczycieli dostrzega ten problem. Na 
pytanie, których grup wiekowych dotyczy problem 
alkoholowy, nauczyciele najczęściej wskazują wiek 
gimnazjalny. 14% badanych uczniów pierwszy raz sięgnęło 
po alkohol w wieku poniżej 13 lat. Powyżej 13, ale poniżej 
15 roku życia alkohol spożywało 18 % badanych uczniów. 
68% uczniów nie próbowało jeszcze alkoholu. 5% 
badanych uważa, że nieletni mogą kupić alkohol w każdym 
sklepie. 30% uczniów potwierdza, że są sklepy, w których 
nie sprawdza się dowodów osobistych… 

Wśród badanych uczniów 3% zażywało już narkotyki lub 
dopalacze, są to uczniowie w wieku 14-16 lat. Zgodnie  
z wynikami ankiety w jednej ze szkół zdarzyła się sytuacja, 
gdy nauczyciel zauważył, że uczeń jest pod wpływem 
narkotyków lub dopalaczy w czasie zajęć lekcyjnych. 
Uczniowie, na pytanie o konkretne rodzaje narkotyków, 
które zażywali, najczęściej wskazują marihuanę 
(wysuszone lub sfermentowane liście, bądź kwiatostany 
konopi). 3% uczniów odpowiada, że zażywało marihuanę 
kilka razy. Zdarzyło się również jednorazowe zażycie 
dopalaczy przez jednego z uczniów. Dostępność 
narkotyków i dopalaczy w gminie Tworóg można ocenić 
jako wysoką. 11% badanych nauczycieli potwierdza 
łatwość zakupienia tych substancji. 

Gminny Program Profilaktyczny zakłada prowadzenie 
działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie 
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 
narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Ponadto 
ma wspomagać instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne 
służące rozwiązywaniu opisanych problemów oraz 
oferować szeroko rozumianą pomoc osobom dotkniętym 
chorobą alkoholową lub narkomanią.  
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TWG 

KURIER POD LUPĄ 
W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU 

12 i 13 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu odbył się po raz pierwszy Jarmark 
Adwentowy. Pod wiatą przy sali widowiskowej 
przygotowano stoiska dla lokalnych rękodzielników z 
wyrobami będącymi znakomitymi pomysłami na 
świąteczny prezent. W namiocie na zziębniętych 
czekała kawiarenka zaopatrzona w pieczywo, 
świąteczne wypieki, gorące napoje i kiełbasę do 
samodzielnego upieczenia nad ogniskiem, zaś w 
ciepłej sali widowiskowej dzieci mogły szaleć do woli! 
Program artystyczny okazał się na tyle ciekawy, że 
chętnie zaglądali tam także dorośli.  

W sobotę aktorzy zabrali widownię w „Cudowną podróż”, 
podczas której dzieci dowiedziały się dlaczego święta 
warto spędzać z bliskimi i w jaki sposób skruszyć zimne 
serce Pani Zimy. Po przedstawieniu był czas na sesję 
fotograficzną z prawdziwą gwiazdą filmową, czyli 
bałwankiem Olafem. W międzyczasie wystąpiły dzieci oraz 
młodzież z kółka tanecznego działającego przy GOK oraz 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny na najpiękniejszą kartkę 
bożonarodzeniową. Konkurs był adresowany do uczniów 
gminnych podstawówek i przedszkoli. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i upominki.  

 

Na koniec sobotniego spotkania widownia została 
zaproszona do współtworzenia „Śląskich jasełek”. Trzeba 
przyznać, że dzięki jasełkom wielu mieszkańców gminy 
odkryło aktorskie talenty, zaś najbardziej wyrazistymi 
postaciami okazali się… pastuszkowie. Kto nie widział, 
niech żałuje! Zajrzyjcie na www.gok-tworog.pl –
znajdziecie tam zdjęcia z sobotniego popołudnia. 

Choć w niedzielę pogoda nieco pokrzyżowała plany 
i jarmark musiał przenieść się pod dach, organizatorów 
i odwiedzających nie opuszczała świąteczna atmosfera.  

 

Foto. Dochód z organizowanych w Tworogu marcinków został 
przeznaczony na rehabilitację młodego mieszkańca gminy. Podczas 

jarmarku odbyło się uroczyste wręczenie pieniędzy Darkowi Kaszubie, 
który choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Prezent z rąk 

przedstawicieli Rady Rodziców z SP w Tworogu odebrała wzruszona 
mama Darka dziękując wszystkim za okazaną pomoc. 

Po animacjach pt. „Sekrety św. Mikołaja” na scenie GOK-u 
stanęli naukowcy z widowiskowymi eksperymentami 
z suchym lodem w roli głównej. Gdyby tak wyglądały lekcje 
fizyki w szkole, z pewnością wszyscy by je kochali! Dzieci 
nie mogły się oprzeć, by dotknąć białego „potwora” 
i skosztować lodowej mgły… Koniecznie zobaczcie to na 
naszej stronie www.twg-kurier.pl  

W niedzielę dodatkowo dzieci otrzymały mikołajkowe 
paczki przygotowane przez sołtysa Tworoga i Radę 
Sołecką. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także 
pomocnica św. Mikołaja, która zaopatrzona w farbki 
i pędzle malowała dzieciom buzie.    

Imprezę zorganizował GOK, Urząd Gminy przy wsparciu 
Rady Rodziców SP w Tworogu, sołtysa i Rady Sołeckiej.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM W 
BORUSZOWICACH 

Czy dzieci z Boruszowic i Hanuska były grzeczne cały rok? 
Czy słuchały rodziców? Tego próbowali się dowiedzieć 
pomocnicy św. Mikołaja, którzy 15 grudnia pojawili się na 
sali gimnastycznej ZSP w Boruszowicach. Dzieci, choć 
niecierpliwie wyglądały Mikołaja, musiały najpierw 
przekonać przybyszów, że zasłużyły na spotkanie ze 
Świętym. 

 SPOTKANIA OPŁATKOWE  
DLA SENIORÓW 

Okres bożonarodzeniowy to czas bycia razem,  
obdarowywania prezentami i dobrymi życzeniami. To 
idealny moment w roku, by pamiętać 
o innych i tym, że ważniejsze jest dawanie niż 
otrzymywanie. Jak co roku świąteczne przesłanie 
znajduje swoje odzwierciedlenie w działalności
naszych sołtysów i Rad Sołeckich, którzy nie 
zapomnieli o osobach starszych.   

Brynek 

Spotkanie opłatkowe dla seniorów sołectwa Brynek odbyło 
się 12 grudnia w Dworku Myśliwskim w Brynku. Gościem 
spotkania był wójt – Eugeniusz Gwóźdź oraz radny Janusz 
Kaszuba. – Spotkanie uświetnił występ zespołu 
muzycznego pod kierunkiem Dominiki Kwarcińskiej wraz 
z podopiecznymi: Eweliną Stasz, Natalią Poloczek, Julią 
Gruner, Martą Caus oraz Magdaleną Badurą ze Szkoły 
Podstawowej w Tworogu.  

Wspólne śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitar 
stworzyło niesamowitą atmosferę. Wraz z Radą Sołecką 
składam im serdeczne podziękowania. Podziękowania 
przesyłamy również sponsorom tej uroczystości: 
Nadleśnictwu w Brynku oraz firmie „Auto Naprawa Patryk 
Pryk” – mówi sołtys Brynka, Iwona Pryk. 

Nowa Wieś Tworoska 

Starsi mieszkańcy Nowej Wsi spotkali się 19 grudnia 
w miejscowej świetlicy. Obok seniorów przy jednym stole 
zasiedli wójt Eugeniusz Gwóźdź, członek Zarządu Powiatu 
Tarnogórskiego Andrzej Elwart i sołtys Regina Mika wraz 
z Radą Sołecką oraz członkami KGW.  

Nie zabrakło bożonarodzeniowych akcentów w postaci 
tradycyjnych potraw. Były słodkie makówki, kapusta 
z grzybami, ryba i barszcz. Najważniejszym momentem 
spotkania było jednak wzruszające składanie życzeń 
i dzielenie się opłatkiem.  

 

Na to wyjątkowe popołudnie szkolna sala zamieniła się  
w magiczną krainę rodem z bajek. Były choinki, kolorowe 
lampki i wesołe skrzaty z mnóstwem pomysłów na 
zabawę. Popołudnie upłynęło na tańcach, śpiewach  
i wygłupach. Kiedy wszyscy się zmęczyli, na znak 
skrzatów dzieci zaczęły głośno wołać św. Mikołaja.  
W końcu pojawił się, a dzieci powitały go brawami  
i radosnymi okrzykami. Mikołaj zasiadł na honorowym 
miejscu i wkrótce obdarował najmłodszych prezentami.  

Świąteczny nastrój dla najmłodszych mieszkańców 
Boruszowic i Hanuska wyczarował sołtys wraz z Radą 
Sołecką.  
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Popołudnie uatrakcyjnił Zespół „Szansa” z Powiatowego 
Młodzieżowego Domu Kultury pod kierownictwem 
Małgorzaty Zachnik. Ale na tym nie koniec niespodzianek! 
Członkinie KGW zaprezentowały gościom satyryczną 
pogadankę napisaną w gwarze przez Barbarę Izworską na 
potrzeby Powiatowego Konkursu Potraw Regionalnych,  
w którym gospodynie brały udział.  

JASEŁKA W KOTACH 

– Boże Narodzenie to czas szczególny, magiczny... Czas 
radości, refleksji i serdecznych spotkań. Pierwszy raz 
mieliśmy zaszczyt wystawić Jasełka, które odbyły się 20 
grudnia w Klubie Sportowym LKS Orzeł Koty. Świąteczne 
przedstawienie przygotowały dzieci biorące udział  
w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.  

TWG KURIER – POD LUPĄ 

ADWENTOWE SYMBOLE  

10 grudnia w Szkole Podstawowej w Tworogu odbył 
się Powiatowy Świąteczny Konkurs Językowy 
„Adwentowe symbole”. Wzięli w nim udział uczniowie 
szkół z terenu gminy oraz Tarnowskich Gór. Jak co 
roku spotkaniu towarzyszyło wspólne kolędowanie, a 
bożonarodzeniowy nastrój dopełniała ciepła 
scenografia i czerwone akcenty na ubraniach dzieci.   

Drużynowa rywalizacja toczyła się wokół świątecznej 
tematyki, która w tym przypadku była pretekstem do 
doskonalenia znajomości języków obcych. – Celem 
konkursu było pobudzenie i rozwijanie umiejętności 
komunikowania w języku niemieckim, angielskim, a także 
posługiwania się gwarą, wzbogacenie oraz praktyczne 
wykorzystanie słownictwa z zakresu tematyki świąt Bożego 
Narodzenia, a także kształtowanie umiejętności 
współpracy w zespole – wyjaśnia nauczyciel 
j. niemieckiego, Anna Wasilewska.  

Uczniowie musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami 
w czterech konkurencjach. Pierwsza sprawdzała 
znajomość słownictwa z tematyki świąt Bożego 
Narodzenia, druga polegała na wykonaniu wyklejanki 
przedstawiającej św. Mikołaja, trzecia – na pakowaniu 
prezentów na czas, a czwarta na pisaniu listu do
św. Mikołaja.  

Dzieciaki zagrały, zaśpiewały, pokolędowały oraz 
przygotowały wraz z rodzicami słodki poczęstunek dla 
gości – relacjonują organizatorzy. 

 

Foto. Gospodarze konkursu zadbali o oprawę artystyczną. Uczniowie  
z SP w Tworogu zaśpiewali piosenki prezentowane podczas 

Międzygminnego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej w ZSP  
w Boruszowicach, które idealne wpasowały się w tematykę spotkania.  

Uczestnikami konkursu były szkoły: SP z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach (I miejsce), 
ZSP w  Boruszowicach (II miejsce), Zespół Szkół 
w Krupskim Młynie i ZSP w Wojsce (III miejsce) oraz SP 
w Tworogu (IV miejsce). Konkurs zorganizowali: 
Towarzystwo Społeczno-Kulturowe Niemców oraz 
nauczyciele Szkoły Podstawowej w Tworogu – Anna 
Wasilewska, Lucyna Maroń, Marlena Ziaja, Marcelina 
Korzus oraz Józef Ziaja. 

– Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkich uczestników 
zapraszamy za rok – mówi Anna Wasilewska.  
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 

ZAJĄCZEK? WIEWIÓRKA? 

18 grudnia w siedzibie Nadleśnictwa Brynek odbyły się 
wyjątkowe warsztaty z sianem w roli głównej. Z jakiej 
okazji? Tego dnia rozstrzygnięto konkurs 
przyrodniczo-leśny realizowany przez Nadleśnictwo 
w ramach Programu Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 
„Edukacja w lesie o lesie i dla lasu".  

Celem konkursu było promowanie zasad proekologicznej, 
wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za las, 
kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno lasu 
i świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz 
właściwego stosunku do lasu i gospodarki leśnej. Do 
uczestnictwa zaproszono dzieci i młodzieży województwa 
śląskiego w trzech kategoriach wiekowych. Przedszkolaki 
tworzyły ilustrację do hasła „Nasz przyjaciel las". „Na leśnej 
ścieżce” – to temat dla uczniów najmłodszych klas 
podstawówek. Hasłem konkursowym dla uczniów klas IV-
VI była „Moja leśna przygoda".  

WYŚPIEWANE CZTERY 
NAGRODY! 

1 grudnia 2015 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu  
w Pyskowicach odbył się IX Wojewódzki Konkurs Kolęd, 
Pastorałek i Pieśni Zimowych. W kategorii klas I-III Szkołę 
Podstawową w Tworogu reprezentował zespół wokalny 
złożony z 10 uczennic klas IIIa i IIIb, który wykonał 
pastorałkę „Blask nad Judeą” oraz solistka Monika Wójcik 
z kolędą pt. „Kołysanka”.  

W kategorii klas starszych kwartet wokalny z klasy Vb 
zaprezentował kolędę „Żłóbek Cię utuli”, a chór szkolny 
zaśpiewał „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. Występy 
uczennic zakończyły się ogromnym sukcesem: chór 
szkolny zajął I miejsce, a Monika Wójcik, kwartet i zespół 
wokalny miejsca II. Laureatom oraz przygotowującym je 
nauczycielom – pani Beacie Janidze i Brygidzie Samol 
gratulujemy! 
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 TWG KURIER – KULTURALNIE 

Nadesłano kilkadziesiąt prac z całego województwa 
śląskiego. – Prace były przemyślane, dzieciom nie 
brakowało fantazji i świetnych pomysłów. Wykonały je 
różnymi technikami, między innymi kredkami, pastelami, 
farbami, plasteliną czy ołówkiem – relacjonują 
organizatorzy.  

Komisja konkursowa długo zastanawiała się nad 
wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie komisja wybrała  
10 prac z grupy wiekowej przedszkola (wszystkie 
równorzędne wyróżnienia) oraz po 6 prac w grupach szkół 
podstawowych (tj. 1, 2, 3 miejsce oraz 3 wyróżnienia). 

LEKCJA  

Homofony – słowa, które brzmią identycznie, ale różnią się 
pisownią (np.: może – morze) – stały się tematem utworu 
Ady Kroll. Mieszkanka Tworoga widząc, jakie błędy 
popełnia jej koleżanka pisząc, postanowiła zareagować 
i w formie zabawy słownej wyjaśniła jej na czym rzecz 
polega… Posłuchajcie fragmentu, który nam wysłała.  

Stoją pułki na półkach 
W pełnym rynsztunku 

Na baczność 
Może pójdą w stronę morza 

A może nie 
W cieniu wiekowych buków 

Szemrze Bug 
Jeżeli Bóg pozwoli 

Znajdą bród 
Żeby zmyć cały brud 

Nad brzegiem stoi kilka bud 
A z każdej zwisa samotny but 

Ktoś cicho jęknął 
Przypomniał sobie, że w Chełmie zostawił hełm 

A może to było w Chańczy 
Albo nad Hańczą? 

W wiekowym borze 
Z którego uciekły wszelkie stworzenia boże 

Usnę na ściółce 
Ale proszę nie budź mnie kopniakiem 

Delikatnie bódź mnie w bok 
Hart mego ducha budzi się najdłużej 

Potem spuszczam go ze smyczy jak charta 
Zanim wstanę powodzę za nim wzrokiem 

A nuż wyjmie z kieszeni nóż 
Choć czasem mówi mi 

Chodź za mną 
Wolę zostać 

Z czół spływał im pot 
Czuł, że nie dadzą rady 

Dasz mi chwilę wytchnienia? 
Darz mnie podarunkiem 

Jak ulubionego doga 
Zaginionego gdzieś w starym doku 

Szukaliśmy go wiele dób 
I skopaliśmy wiele dup 

Tutaj nie ma prostych dróg 
Choć tak nam mówi druk 

Kiedy połączą się nasze dusze 
I tak cię duszę 

Po co te głupie gadki 
Wariuję jak widzę twoje gatki 

Spójrz 
Na stary grat pada grad 

Och, Jerzy od tego włos się jeży 

Hej, jeż co jesz? 
Nie każ mi zjeść 

Tych wszystkich rodzajów kasz 
Nie karz mnie tak okrutnie 

Z rozpaczy wcisnę się w kąt 
Na nie pójdą pieniądze z moich kont 

Przyplątał się tutaj ten kot 
Może pomylił kod? 

 (…) 

Ada Kroll 

 

 

 

Foto. Warsztaty udowodniły, że wykorzystują nici i naturalne surowce 
takie jak siano, drewniane kuleczki, czy ziarna można wyczarować 
prawdziwe cuda. Wkrótce na stołach wypełnionych sianem zaczęły 

powstawać zające, wiewiórki i ślimaki. I duzi, i mali świetnie się bawili! 

Na czas rozstrzygnięcia konkursu, Izba Edukacyjna 
Nadleśnictwa zamieniła się w prawdziwą galerię 
artystyczną. Gdzie tylko wzrok sięgał, wisiały prace 
przedszkolaków i uczniów. W kominku palił się ogień, 
goście pili kawę lub herbatę i cierpliwie czekali na 
rozpoczęcie warsztatów. W międzyczasie najmłodsi 
ochoczo ustawiali się w kolejce do malowania buzi przez 
animatorkę – ciotkę Balbinę. Po chwili odpoczynku, 
rozpoczęły się twórcze warsztaty ekologiczno-artystyczne 
prowadzone przez Państwo Gałuszka. Artyści przyjechali 
aż spod Babiej Góry ze Stryszawy. –  To właśnie Państwo 
Gałuszka wykonali słynnego misia na potrzeby filmu 
Stanisława Barei. Dzieci nie tworzyły co prawda 
kilkumetrowych postaci, ale ich małe króliczki, ptaszki  
i bałwanki były równie ciekawe. W zabawie wzięła udział 
także czwórka naszych edukatorów, którzy służyli pomocą 
i swoją wiedzą. Dzieciaki mogły się od nich dowiedzieć 
ciekawostek dotyczących pracy leśnika, ochrony przyrody 
czy ekologii – mówią organizatorzy.  

Pracownicy Nadleśnictwa Brynek już dziś zapraszają do 
udziału w organizowanych przez nich konkursach  
i akcjach. Szczegółów szukajcie na stronie nadleśnictwa:  

www.brynek.katowice.lasy.gov.pl 

Zdjęcia z warsztatów znajdziecie na naszej stronie: 
www.twg-kurier.pl 
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KIRKUT 

Jedną z materialnych pamiątek po dawnych Żydach 
zamieszkujących okolice gminy jest stary cmentarz 
nazywany „kirkutem” położony w malowniczym 
zakątku pomiędzy Wielowsią a Wojską. Sporo 
informacji na ten temat znaleźliśmy w książce Andrzeja 
Zielonki „O pokoleniach dla pokoleń. Historia naszej 
ziemi” wydanej w 2014 r. przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Wielowsi.  

Gmina Żydowska w Wielowsi została założona w 1664 r. 
przez Jonatana Blocha, który przybył tu z Krakowa.  
W czasach austriackiego panowania wielowiejska osada 
była ważnym centrum życia żydowskiego na Śląsku 
(jednym z  największych na terenie osiemnastowiecznego 
Śląska, kiedy co czwarty mieszkaniec Wielowsi był 
Żydem). – Do dzisiaj w Wielowsi przy ul. Gminnej, tuż obok 
zlikwidowanej stacji benzynowej znajduje się budynek,  
w którym mieściła się synagoga – czytamy w książce.  

Cmentarz żydowski powstał pod koniec XVII w. Słowo 
„kirkut” oznacza „dom świata” albo „dom wieczności”. 
Swoje cmentarze Żydzi budowali poza obszarem 
zabudowań. – Jako datę założenia cmentarza przyjmuje 
się rok 1694, w którym zmarła Beracha, żona Jonatana 
Blocha. Jej macewa była pierwszym nagrobkiem na 
kirkucie. Dawniej na kirkucie mieścił się dom 
przedpogrzebowy, a cały cmentarz otoczony był 
kamiennym murem, który został rozebrany po 1945 r. – 
informuje autor książki. Pozostałości po murze są 
widoczne do dzisiaj.   

Obecnie ok. 600 m. od drogi głównej wciąż znajduje się ok. 
250 nagrobków. Najstarsza zachowana macewa pochodzi 
z 1722 r. i należy do pierwszego żydowskiego mieszkańca 
Wielowsi – Jonatana Blocha. Co ciekawe, na cmentarzu 
pochowani są przodkowie św. Edyty Stein, którzy 
pochodzą właśnie z Wielowsi. Pradziadek Edith Stein  - 
Joseph pochodził z północno-wschodnich Niemiec. Ożenił 
się z Hanną Cohn i zamieszkał w Wielowsi, która wówczas 
nosiła nazwę Langendorf.  

 

TWG KURIER – KULTURALNIE 

Foto. Kirkut wciąż robi wrażenie, działa na wyobraźnię i pobudza 
ciekawość… W czasach II wojny światowej ludność żydowska 

pochodząca z Wielowsi została wysłana do obozów koncentracyjnych. 
Jedynym mieszkańcem pochodzenia żydowskiego, który przeżył 

Holocaust był Arthur Lange.  

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E     P  Ł  A T  N  E 

Poza Żydami z Wielowsi na kirkucie spoczęli Żydzi 
z okolicznych miejscowości m.in. z Toszka, Pyskowic 
i Tworoga. Jak zauważa autor książki w południowo-
wschodniej części cmentarza znajduje się wydzielona 
część dla zmarłych z Tworoga. – Dziś na terenie Wielowsi 
nie mieszka ani jeden wyznawca wiary judaistycznej. 
Cmentarz żydowski, otoczony polami stał się teraz 
miejscem licznych wycieczek – pisze Andrzej Zielonka.    
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TWG 

KURIER NA BIEŻĄCO 
 

TRWAJĄ ZAPISY 

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu zaprasza dzieci  
w wieku od 7 do 12 lat na zimowe ferie z GOK  

w dniach od 15.02.2016 do 19.02.2016.  

Zapisy w GOK-u  

 Koszt – 100,00 zł. 

Programu zajęć szukajcie na stronie internetowej 

www.gok-tworog.pl 

USŁUGI KOMUNALNE –  
CO NOWEGO NA HORYZONCIE? 

Zakład Usług Komunalnych Tworóg sp. z o.o. jest 
komunalną spółką prawa handlowego, w której sto 
procent udziałów posiada gmina Tworóg. W trosce  
o wysoką jakość świadczonych usług ZUK 
konsekwentnie modernizuje swoją infrastrukturę, 
inwestuje, sięga po innowacyjne rozwiązania i dba  
o bezpieczeństwo klientów.  

• Wiosną tego roku ZUK chce wejść we współpracę 
ze szkołami na terenie gminy w zakresie edukacji 
ekologicznej mającej uświadomić dzieciom rolę np. 
segregacji odpadów, dbania o jakość wody itp.  
Co jeszcze planuje spółka?  
 

• Jeszcze w tym miesiącu zostanie skompletowana 
dokumentacja budowy nowej stacji uzdatniania 
wody. Stacja będzie zlokalizowana  
w Boruszowicach. Szacunkowy koszt inwestycji to 
2 mln zł. Jak zapowiada prezes ZUK-u Adam 
Chmiel, budowa zostanie rozpoczęta w 2016 r. To, 
czy zadanie zostanie zakończone w tym roku, stoi 
pod znakiem zapytania. – Mamy zabezpieczone 
środki finansowe na część prac budowlanych, 
jednak musimy szukać dodatkowych, 
zewnętrznych źródeł finansowania. Trudno 
powiedzieć kiedy takie dofinansowanie będzie 
realne – mówi Adam Chmiel.  
 

• Pracownicy ZUK-u montują czujniki czadu  
w wybranych budynkach komunalnych. Czad to 
potoczna nazwa tlenku węgla – gazu silnie 
trującego, a przy tym bezbarwnego i bezwonnego, 
a więc niewyczuwalnego dla człowieka. Powstaje 
w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: 
drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, 
węgla, ropy, spowodowanego brakiem 
odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego 
spalania. Może to wynikać z braku dopływu 
świeżego (zewnętrznego) powietrza do 
urządzenia, w którym następuje spalanie albo  
z powodu zanieczyszczenia, zużycia lub złej 
regulacji palnika gazowego, a także 
przedwczesnego zamknięcia paleniska pieca lub 
kuchni. Montaż czujników ma poprawić 
bezpieczeństwo lokatorów.  
 

• Ile mamy ujęć wody? Jak wygląda proces 
oczyszczania ścieków? Kto nad tym wszystkim 
czuwa? Między innymi na te pytania odpowiada 
film promujący ZUK. Znajdziecie go na stronie 
internetowej spółki oraz na stronie „TWG Kuriera”.  

 

Foto. Na stronie internetowej ZUK-u (www.zuk.tworog.wer.pl) możecie 
zobaczyć krótki film opowiadający o pracy Zakładu. 

• W sołectwach Tworóg, Koty, Nowa Wieś Tworoska 
i Brynek do sieci wodociągowej został 
wprowadzony preparat w celu oczyszczenia rur 
i usunięcia złogów korozyjnych i osadów oraz 
poprawy właściwości fizyko-chemicznych 
dystrybuowanej wody. Jak wyjaśnia Adam Chmiel, 
spółka zdecydowała się na działania na prośbę 
mieszkańców, który skarżyli się, ze po awarii, 
z kranu leci brudna woda.  Wybrana technologia 
oczyszczania sieci nie jest szkodliwa dla ludzkiego 
zdrowia. Otrzymała aprobatę Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 
i posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, 
a jej zastosowanie doprowadza do ogólnej 
poprawy stanu technicznego i sanitarnego układu 
dystrybucji wody pitnej. 
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Montessori – twórcze wychowanie  

Przedszkole wdraża metodę wychowawczą opracowaną 
przez Włoszkę – Marię Montessori. U podstaw tej techniki 
leży wspieranie spontanicznego, swobodnego 
i wszechstronnego rozwoju dzieci. „Mniami” to miejsce, 
gdzie przedszkolaki, czyli małe gąbeczki chłonące wiedzę, 
będą rozwijać swoje zainteresowania i trenować 
umiejętność długotrwałej koncentracji nazywanej 
polaryzacją uwagi. Podczas polaryzacji uwagi dziecko 
„zatapia się” w swoim zajęciu, zapomina o czasie 
i otoczeniu. Dzięki temu jest silnie skoncentrowane, 
a w efekcie udoskonala kluczową umiejętność 
w procesach uczenia się i kształcenia. Dziecko
skoncentrowane potrafi pracować w sposób 
zdyscyplinowany, czerpie z nauki radość i satysfakcję. 

Przedszkole oferuje także naukę języków obcych, zajęcia 
sportowe oraz adaptacyjne. Przyjmuje dzieci w wieku od 
2,5 do 6 lat.  
 POZNAJCIE NAS 

Macie małe dziecko i chcecie wrócić do pracy, ale 
malec nie dostał się do publicznego przedszkola?  
A może publiczne placówki nie spełniają waszych 
wymagań? Wielu ma ten problem. Na szczęście  
w naszej okolicy powstają ciekawe alternatywy  
w postaci prywatnych placówek. Jedna z nich właśnie 
ogłosiła zapisy. Mowa o Przedszkolu Ekologicznym 
„Mniami” w Strzybnicy. Dlaczego warto tam zajrzeć?   

Po pierwsze ekologia 

Dużo się na ten temat mówi, ale wciąż za mało robimy. 
Właściciele przedszkola wyszli z założenia, że dobrych 
nawyków należy uczyć od pierwszych lat życia. 
Przedszkolaki z „Mniami” będą sadzić rośliny, podlewać je, 
poznawać naturę i starać się zrozumieć rolę człowieka  
w ekosystemie. Ekologia bowiem to nie puste słowo, 
którym określa się wszystko co zielone. To bardzo 
świadomy styl życia.  

Zdrowy brzuszek, to uśmiechnięty maluszek!  

Pierwsze lata życia to czas, w którym organizm buduje 
swoją odporność. Dbając o właściwe odżywianie dziecka 
inwestujemy w jego zdrowie i przyszłość. Zdrowa dieta to 
oczywiście element ekologicznego stylu życia. W „Mniami” 
będzie nie tylko pysznie, ale przede wszystkim zdrowo. 
Bez pestycydów, ulepszaczy, spulchniaczy itp. – Nigdy nie 
jest za późno, ani za wcześnie na zmiany w sposobie 
odżywiania się i stylu życia – twierdzą właściciele.  
W „Mniami” swoje miejsce znajdą dzieci, które muszą 
stosować dietę eliminacyjną, ale także te, których rodzice 
zwracają uwagę na jakość posiłków. – Mamy zamiar 
współpracować z rolnikami posiadającymi certyfikaty 
ekologiczne i lokalnymi producentami. Chcemy dać 
rodzicom możliwość wyboru poprzez stworzenie 
dwuwariantowej oferty żywienia. Jeden zakłada zdrowe 
posiłki, ale niekoniecznie na wyrobach certyfikowanych. 
Drugi wariant to certyfikowane posiłki – wyjaśniają 
właściciele.  

 

 
 

ŚLEDŹCIE NA FACEBOOKU 

 

Co, gdzie i kiedy? 
„II Tworogowska dycha po trowie” 

Tworóg, 7 maja 2016 r. 

Organizator biegu: 
Gmina Tworóg 

Koordynatorzy: 
Artur Konfederak – tel. 500 394 321, akonfi@interia.pl 

Piotr Gwóźdź – tel. 519 154 319, gwozdzp@wp.pl 
Adrian Król – adrian.krol@wp.pl 

W tym roku także bieg dla dzieci.  
Nie przegapcie zapisów!  
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BEZPŁATNA POMOC PRAWNA  

Od początku 2016 roku, na terenie całej Polski zaczął 
funkcjonować Ogólnopolski System Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. przygotowanej  
w Ministerstwie Sprawiedliwości. System ma 
zagwarantować bezpłatny dostęp do porad prawnych 
na poziomie lokalnym i zniwelować zbyt często 
występującą w naszym kraju barierę finansową do 
korzystania z profesjonalnej usługi prawnej. 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na 
etapie przedsądowym) otrzymają: młodzież do 26. roku 
życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 
seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym 
w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni 
lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską 
żywiołową lub awarią techniczną. 

W Tworogu porady będą udzielane od poniedziałku 
do piątku w godz. 14-18 w sali Urzędu Stanu 
Cywilnego (budynek Urzędu Gminy).  

Zapraszamy!    

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

O śmierci Grzegorza Ziaja  

– Wójta Gminy Koszęcin 

Rodzinie, Bliskim i Współpracownikom Zmarłego 

składamy wyrazy głębokiego współczucia 

            Przewodniczący                              Wójt 

         Rady Gminy Tworóg                 Gminy Tworóg 

                Łukasz Ziob                     Eugeniusz Gwóźdź 

Wraz z pozostałymi członkami Rady Gminy Tworóg  

oraz pracownikami Urzędu Gminy Tworóg 

TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 
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Foto. Czas dzielenia się opłatkiem i dobrych życzeń trwa. Więcej  
o spotkaniach dla seniorów na str. 7.Poniżej zdjęcie przedstawiające 

dzieci z Kotów podczas Jasełek.  

Foto. Czy św. Mikołaj odwiedził dzieci z Boruszowic-Hanuska? 
Odpowiedzi szukajcie na str. 8.  

Foto. Ale się działo! Jarmark Adwentowy w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Tworogu okazał się nie tylko okazją do świątecznych zakupów,  

ale przede wszystkim świetnej zabawy dla całej rodziny.  

FOTOGRAFICZNY SKRÓT WYDARZEŃ 

Foto. 30 grudnia 2015 r. odbyła się ostatnia w minionym roku sesja Rady 
Gminy. Radni podjęli kilka ważnych decyzji, m.in. dotyczących opłat za 
wodę i ścieki. Zdecydowali także jak będzie wyglądać budżet na 2016 r. 

Co działo się na sali obrad? Więcej w dziale „Sesja”.    


