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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 

WIDAĆ, ŻE CI U NAS DOBRZE, PANIE BOBRZE… 
Mali konstruktorzy dają o sobie znać, pozostawiając powalone drzewa i takie  

oto obgryzione pnie. Skąd się u nas wzięły bobry i gdzie mieszkają?  

O tym w dziale „Pod lupą”. 
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KURIER TABLICA 

R            E            K            L            A            M            A R            E            K            L            A            M            A 

CUDZIE CHWALICIE,  
SWEGO NIE ZNACIE 

Uczniowie SP w Tworogu wzięli udział w konkursie „Cudze 
chwalicie, swego nie znacie”, zdobywając wysokie miejsca: 
Monika Wójcik II miejsce, wyróżnienia: Kinga Kowoll, Emil 
Sionkowski. Opiekunami 13 uczniów startujących 
w konkursie były: Katarzyna Mika, Dorota Taiber i Beata 
Janiga. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom. 
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OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

w tym numerze dominuje temat ekologii. Na waszą prośbę 
piszemy o coraz liczniejszych na naszych terenach 
bobrach. Wyjaśniamy w jaki sposób ZUK oczyszcza ścieki
i dlaczego jest to tak ważne. Relacjonujemy również 
Przegląd Filmów Ekologicznych w SP w Tworogu, którego 
celem jest szeroko rozumiana edukacja ekologiczna wśród 
dzieci. Wspomnianych tekstów szukaj w „Pod lupą”.  

Nie zapominamy jeszcze o kwietniowym szaleństwie 
podczas tegorocznego „Babińca”. Oj działo się, działo na 
sali widowiskowej… Powspominajmy razem!  
Więcej na str. 7. 

Wracamy także do tematów naszych kapliczek, krzyży 
przydrożnych i historii gminy. W jednym z tekstów dowiecie 
się m.in. gdzie znajduje się podziemna krypta ze 
szczątkami hrabiego Franciszka de Colonna. 

 

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

 GOŚCINNIE 
Edyta Dydak, Urszula Gołkowska, Eleonora Krywalska, Izabela Piecuch, Małgorzata Ziaja 

MECENAT 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER POD LUPĄ 
WIDAĆ, ŻE CI U NAS DOBRZE, 
PANIE BOBRZE… 

Ten ziemnowodny gryzoń słynie ze swoich 
niezwykłych umiejętności. Jako jedyne zwierzę, tak jak 
człowiek, potrafi przekształcać środowisko na własne 
potrzeby. Właściwie należy powiedzieć, że prowadzi 
zorganizowaną działalność inżynierską. Choć bobra 
trudno zobaczyć, żeruje bowiem nocą, w naszej gminie 
z łatwością znajdziecie ślady jego bytowania.  

Skąd się u nas wzięły?  

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu gatunek ten był zagrożony 
całkowitym wyginięciem. Po zakończeniu II wojny 
światowej na terenie Polski doliczono się jedynie 200 
bobrów! Zwierzę objęto całkowitą ochroną. Od 1958 r. prof. 
Wirgiliusz Żurowski prowadził eksperymentalną farmę tych 
zwierząt w stacji doświadczalnej PAN w Popielnie. To on 
był pomysłodawcą i współtwórcą kompleksowego projektu, 
mającego na celu reintrodukcję gatunku. Rozpoczęto 
proces zasiedlania bobrami rzek na terenie całej Polski.  
W ramach projektu na początku lat 90. pięć par tych 
zwierząt trafiło do nas. Zostały wypuszczone na łąkach 
śródleśnych w lasach obok Tworoga w kierunku 
Koszęcina. Dziś na terenie całej Polski może być nawet 
200 tys. bobrów. Widać też, że na terenie naszej gminy 
potomstwo przybyszów z Popielna czuje się bardzo 
dobrze. Jak liczne są tutejsze populacje nie wiadomo, 
jednak jak informuje Waldemar Pańczyk z Nadleśnictwa 
Brynek istnieją trzy populacje żyjące w okolicy rzek Mała 
Panew, Stoła i Brzeźnica.  

Idąc dalej można znaleźć żeremia, czyli nory pokryte 
mułem i gałęziami. To miejsca ich bytowania. W nich śpią, 
rozmnażają się i gromadzą zapasy na zimę. – Bobry nie 
budują nor w przypadkowych miejscach. Teren musi 
spełniać określone wymagania związane głównie 
z wysokością skarpy. Wnętrze żeremia zawiera komorę, 
która jest zlokalizowana ponad poziomem wody. Wejście 
natomiast jest pod wodą – wyjaśnia Waldemar Pańczyk. 
Jednak największe wrażenie robi tama, którą znajdujemy 
kilkadziesiąt metrów dalej. Konstrukcja rzeczywiście 
wymaga pochwały (zdj. obok). Z jednej strony widać płytki 
strumyk odsłaniający miejscami dno, z drugiej – staw 
z prawdziwego zdarzenia. Zmysł inżynierski małych 
konstruktorów widać niemal na każdym kroku. Obok dużej 
tamy jest mniejsza zbudowana przy biegnącym równolegle 
rowie. Świadomie zalany teren wygląda malowniczo. 
Zobacz to na naszej stronie  

www.twg-kurier.pl 

Przeszkadzają, czy nie?  

Nasi leśnicy na ten moment nie ingerują w działalność 
bobrów, choć przyznają, że ich liczba wzrasta, a bobrza 
działalność prowadzona na coraz większą skalę może być 
dla ludzi uciążliwa. Przykładem jest rzeka Stoła. 
W centrum Tworoga, nieopodal mostu, bobry używały 
sobie w najlepsze. Z obawy przed zalaniem terenu, władze 
naszej gminy poprosiły Nadleśnictwo o uprzątnięcie 
ściętych drzew. W pozostałych miejscach na ten moment 
zwierzęta nikomu nie przeszkadzają i nie ma potrzeby 
regulowania ich liczebności. – Są głosy mówiące o tym, 
że bóbr powinien trafić na listę zwierząt łownych. Obecnie 
zmieniono całkowitą ochronę na częściową. Oznacza to, 
że w uzasadnionych sytuacjach, gdy populacja generuje 
realne i wysokie szkody, wydawana jest zgoda na 
przesiedlenie lub odstrzał – mówi pan Waldemar. 
Organem zajmującym się ochroną między innymi zwierząt  
jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
w Katowicach i to ona wydaje decyzje regulujące 
liczebność populacji bobra w woj. śląskim. Zdarza się 
niestety, że bobry dewastują autostrady podkopując 
nasypy, czy podtapiają grunty rolne, nierzadko częstując 
się uprawianymi tam roślinami. Za wszelkie szkody, 
a rocznie ich koszt przyprawia o zawrót głowy, odpowiada 
Skarb Państwa.  

Nie można jednak im odmówić wielu zalet.  – Żadne 
zwierzę tak jak to, nie potrafi poprawić stosunków 
wodnych, zepsutych bezmyślną melioracją. To prawda, 
gryzoń, podwyższając poziom wód gruntowych, uszkadza 
drzewostany w jego sąsiedztwie. Równocześnie jednak 
zwiększa produktywność lasu położonego dalej (…) 
Bobrowe stawy spłaszczają fale powodziowe, stabilizują 
poziom wód gruntowych (…) Inżynierska działalność tych 
zwierząt zwiększa lawinowo różnorodność biologiczną –
czytamy w periodyku „Echa Leśne” [nr 2(616) 2014].  

 

 

Osiedle małych konstruktorów 

O jednej z populacji poinformowali nas czytelnicy, którzy 
podczas spaceru znaleźli wiele śladów obecności bobrów. 
Chodzi o rzekę Brzeźnica pomiędzy Brynkiem a Połomią. 
Znajduje się tam spory obszar pełen powalonych drzew, 
obgryzionych pni i podtopionych drzewostanów. 
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

 JAK OCZYSZCZA SIĘ ŚCIEKI? 

W poprzednim numerze naszego miesięcznika 
wspólnie z Zakładem Usług Komunalnych 
wyjaśnialiśmy jaką drogę pokonuje woda od ujęcia do 
naszych kranów. Tym razem postaramy się przybliżyć 
wam sposób działania oczyszczalni ścieków. Dlaczego 
temat jest ważny? Ścieki wytwarzane przez 
gospodarstwa domowe i przemysł są głównym 
źródłem zanieczyszczeń. Mogą niekorzystnie wpływać 
na jakość wody pitnej, środowisko naturalne, 
bioróżnorodność… Mówiąc krótko, nieodpowiednio 
oczyszczone ścieki trafiające do rzek i mórz szkodzą 
naszemu zdrowiu i zagrażają przyrodzie.  

Szczęśliwie w Tworogu mamy ekologiczną oczyszczalnię. 
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Usunięcie 
zanieczyszczeń ze ścieku doprowadzonego systemem 
kanalizacyjnym wymaga kilku etapów. Generalnie jednak 
cały proces można podzielić na dwa: etap mechaniczny, 
podczas którego ściek jest wstępnie oczyszczany przy 
pomocy profesjonalnych urządzeń oraz biologiczny. Tutaj 
pomaga nam już natura w postaci mikroorganizmów 
tlenowych. Mikroorganizmy te do swoich procesów 
życiowych wykorzystują zawarte w ściekach substancje 
organiczne powodując tym samym ich oczyszczenie.  

Foto. Poletka ociekowe do magazynowania odpadów 
 z oczyszczania ścieków. 

Foto. Piaskownik, czyli urządzenie oddzielające żwir, 
 kamyki i piasek ze ścieków. 

Cały proces zaczyna się od skierowania ścieku do hali 
krat. Na nich zatrzymywane są tzw. skratki, czyli duże 
zanieczyszczenia. Skład skratek jest silnie uzależniony od 
źródła pochodzenia ścieków. Są to większe i mniejsze 
przedmioty oraz relatywnie duże cząstki materii. W skład 
skratek ścieków komunalnych wchodzą głównie: odpady 
kuchenne i tekstylia. Następnie ściek surowy zostaje 
przepompowany do piaskownika, czyli urządzenia 
oddzielającego żwir, kamyki i piasek ze ścieków. 

Po usunięciu zawiesiny mineralnej w piaskowniku 
pionowym, ściek grawitacyjnie przepływa do komory osadu 
czynnego. Aerator uśrednia skład ścieku, miesza go wraz 
ze złożem biologicznym i napowietrza go. Ściek 
poddawany jest działaniu mikroorganizmów przez 
12 godzin. Po tym czasie osiągany jest 95-98% stopień 
redukcji zanieczyszczeń. Oczyszczony w ten sposób ściek 
jest odprowadzany do rzeki Stoły.  

Parametry ścieku oraz stan złoża biologicznego są  
kontrolowane przez wewnętrzne laboratorium ZUK-u. 
Ponadto okresowo ściek jest badany przez akredytowane 
laboratorium. Cały proces ma służyć jednemu: ochronie 
środowiska i zachowaniu naszego zdrowia. 

ZIELONA PRACOWNIA 

11 kwietnia 2016 r. w auli Wydziału Nauk o Ziemi 
Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyło się uroczyste 
wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Zielona 
Pracownia”, wśród których znalazła się Szkoła 
Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Tworogu. Warto 
zaznaczyć, że otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
32 tys. zł. Przedmiotem konkursu było utworzenie 
ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, 
biologicznych, ekologicznych, geograficznych i chemiczno-
fizycznych.  

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Uniwersytetu 
Śląskiego oraz nagrodzonych szkół. 

Po oficjalnej części spotkania uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję zwiedzić Muzeum Nauk o Ziemi.
Planowany termin otwarcia „Zielonej Pracowni” to wrzesień 
2016 r. 

Izabela Piecuch, nauczyciel koordynujący
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 XIV PRZEGLĄD FILMÓW 
EKOLOGICZNYCH 

28 i 29 kwietnia w Szkole Podstawowej w Tworogu 
odbył się XIV Powiatowy Przegląd Filmów 
Ekologicznych „Żywioły natury”. Była mowa o ogniu, 
wodzie, ziemi i powietrzu. A kiedy przedszkolaki 
przekroczyły próg szkoły, nikt nie miał wątpliwości,  
że właśnie nadszedł piąty żywioł…  

Dzieci, pomimo swojej niespożytej energii, z chęcią 
wysłuchały pogadanki na temat żywiołów przygotowanej 
przez przedstawicieli Nadleśnictwa Brynek, brały udział  
w zgadywankach i konkursach oraz oglądały bajki i filmy 
edukacyjne korespondujące z tematem Przeglądu.  

Celem corocznych, wiosennych spotkań jest oczywiście 
szeroko rozumiana edukacja ekologiczna, zbliżenie dzieci 
do świata przyrody, nauka właściwych zachowań i troski  
w stosunku do otaczającej nas natury. W tym roku szkoła 
skupiła się na żywiołach. – Zajęliśmy się takimi 
zagadnieniami jak znaczenie wody w przyrodzie i życiu 
człowieka, wody powierzchniowe Polski, stany skupienia 
wody, warunki życia w wodzie, wpływ działalności 
człowieka na stan czystości wód, powietrza i gleby, 
alternatywne źródła energii, powstanie i znaczenie gleby, 
organizmy żyjące w glebie, zagrożenia pożarowe, 
znaczenie ognia, wiatr i jego pomiar (materiał obejmuje 
zagadnienia z podstawy programowej z przyrody) – 
wymienia nauczyciel przyrody Izabela Piecuch.  

Wydarzeniu towarzyszyły konkursy plastyczne – więcej 
arcydzieł znajdziecie na naszej stronie:  

www.twg-kurier.pl 

KOLEJNA IMPREZA W GOK 

 

Foto. Na jeziorze słodkie, a na morzu – słone. Gdy wiatr silnie wieje, 
bardzo są spienione…  – To fale! – Dzieci chętnie zgadywały o czym 

mowa i rozmawiały z leśnikami. 

Szczegóły imprezy u przedstawicieli Rady Rodziców SP w 
Tworogu pod numerami telefonów: 

500 729 873 lub 607 931 708 
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KURIER KULTURALNIE 
BABINIEC, CZYLI VIP PARTY 

Drogie Baby! Dzięki Wam kolejna edycja Babińca 
upłynęła pod hasłem zdrowej rozrywki. Nie 
zawiodłyście frekwencją i energią! Dziękujemy za to 
popołudnie pełne waszych uśmiechów. Dzięki nim 
wiemy, że za rok wrócicie. Obiecujemy, że nie 
będziecie się nudzić. 

Główną atrakcją popołudnia był zespół Blue Party złożony 
z trzech dowcipnych Panów. Edward Dworniczek
(zdj. powyżej), Kazimierz Sas i Krzysztof Pietrek dosłownie 
rozpieszczali kobietki żartami, tańcem i piosenką. Panie 
nie dały się długo prosić. Młodsze, starsze – bez różnicy –
wszystkie wyszły na parkiet. Wirowały, kręciły bioderkami, 
jednym słowem udowodniły, że mają do siebie dystans 
i potrafią się dobrze bawić we własnym, damskim gronie. 
Taka też jest idea imprezy: kobiety są na pierwszym 
miejscu. One się bawią, one odpoczywają od 
codzienności, one się relaksują! Jedynymi Panami na 
imprezie byli muzycy i... pewien niezapowiedziany VIP. Na 
jego widok jedni się śmiali, inni pobledli… Władimir Putin 
wkroczył na salę widowiskową w towarzystwie zacnej 
kobiety – Angeli Merkel. To nie był co prawda czas na 
politykę, dyplomację i rozmowy na "szczycie", ale jak 
widać międzynarodowa śmietanka towarzyska nie miała 
odwagi opuścić takiego wydarzenia! Żartobliwe przebrania 
miały kobietom uświadomić jedno: Babiniec przyciąga 
same znakomitości, czyli was, drogie Panie!  

Dochód ze wstępu na imprezę został przeznaczony na 
rehabilitację mieszkanki naszej gminy – Milenki Łysik. 
Pieniądze przekazano na konto fundacji, do której należy 
dziewczynka.  

Koniecznie zajrzyjcie na nasze strony i obejrzyjcie galerie: 
www.gok-tworog.pl i www.twg-kurier.pl 

 

Tegoroczna impreza odbyła się 15 kwietnia jak zawsze  
w Gminnym Ośrodku Kultury. Na sali widowiskowej 
przygotowano poczęstunek, kąciki rękodzielników z 
bibelotami, zabawkami, biżuterią, kosmetykami i obrazami 
autorstwa grupy artystów-amatorów, działających przy 
GOK. Było też miejsce dla Edyty Dydak z Biura 
Rachunkowego BMW, która udzielała profesjonalnych 
porad m.in. dotyczących programu rządowego 500+. Jej 
kolejny tekst przeczytacie na str. 13. Polecamy!  

Foto. Mężczyźni grają tylko dla Pań? Dlaczego nie! Babiniec to przecież 
święto płci pięknej, dające pełne prawo do szaleństwa na parkiecie. 

Drogie Baby, wykorzystałyście tę szansę w stu procentach! 
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 DOTACJA DLA SZKOŁY  

Zgodnie z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  
6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa”, wojewoda podjął 
decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom 
prowadzącym szkoły lub biblioteki pedagogiczne. W edycji 
2015/2016 do wojewody śląskiego wpłynęło 1140 
wniosków szkół i bibliotek pedagogicznych na łączną 
kwotę ponad 10 mln 200 tys. dofinansowania z budżetu 
państwa. Przyznany dla województwa śląskiego limit 
środków w wys. 3.016.961 zł pozwolił na przyznanie 
dofinansowania 296 wnioskom szkół i bibliotek 
pedagogicznych. Spośród wniosków, które na ocenie 
merytorycznej otrzymały 7 pkt do dofinansowania zostały 
wybrane wnioski ocenione najwyżej (3 pkt) za „opis 
planowanych przez szkoły lub biblioteki pedagogiczne 
działań, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży”. Szkoła nasza otrzymała dotację 
w wysokości 12.000 zł na zakup książek. Cieszymy się 
bardzo mając nadzieję, że zakupione książki znajdą się  
w pięknej, nowej bibliotece…  

Dyrektor Małgorzata Ziaja 

DWA KRAJE – JEDEN CEL 

W dniach 9-15 kwietnia Gimnazjum w Brynku gościło 
grupę młodzieży oraz Dyrektora – pana Scheibe ze szkoły 
partnerskiej Villa Elisabeth w Eichwalde w Niemczech. 
Wizyta szkoły partnerskiej odbyła się dzięki wsparciu 
finansowemu Niemiecko-Polskiej Współpracy Młodzieży 
oraz Mniejszości Niemieckiej Tworoga. W celu bliższego 
poznania się przygotowano wiele wycieczek m.in. do 
Bielska-Białej oraz Katowic. Wspólne zwiedzanie szkoły 
ukazało młodzieży niemieckiej warunki, w jakich odbywają 
się u nas zajęcia lekcyjne. Wiedzę na temat kultury  
i obyczajów uczniowie zdobyli wykonując wspólnie potrawy 
regionalne. Wspólne kręgle oraz wspinanie się na ściance 
wspinaczkowej w Tarnowskich Górach pozwoliły również 
na integracje młodzieży.  

Nawiązanie współpracy ze szkołą z Niemiec pozwoliło 
uzmysłowić całej społeczności szkolnej jak wielkie 
znaczenie dla przyszłości nas samych ma znajomość 
języków obcych. Dzięki tej współpracy uczniowie 
Gimnazjum w Brynku będą mieli ponownie możliwość 
wyjazdu do szkoły partnerskiej Villa Elisabeth w Eichwalde 
w przyszłym roku szkolnym. Podziękowania za pomoc  
w realizacji projektu, należą się również rodzinom,  
u których na czas wizyty gościła niemiecka młodzież. 

 

NAKRĘTKI DLA MAJKI 

 – Jesteśmy rodzicami małej Majki u której zdiagnozowano 
całościowe zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu. 
Maja ma dwa lata, nie mówi, ma problemy z równowagą, 
potrzebuje naszej stałej opieki i pomocy przy najprostszych 
czynnościach. Chcieliśmy prosić Was o pomoc. Wszystko 
to, co robimy dla naszej córki jest bardzo kosztowne. 
Chcemy też, aby osoby, którym Maja nie jest obojętna, 
wiedziały co u niej słychać, jak wygląda jej terapia 
i leczenie – takimi słowami rodzice Mai Rachwalskiej 
z Kotów przedstawiają swój problem na profilu 
facebookowym dziecka. Zajrzyjcie tam. Poznajcie tę 
uśmiechnięta dziewczynkę. Zrozumcie jej potrzeby 
i pomagajcie! Gorąco zachęcamy.  

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu już przyłączył się do 
akcji. Placówka od lat zbiera nakrętki plastikowe, w czym z  
zaangażowaniem pomagają mieszkańcy. W kwietniu 
zgromadzone worki z nakrętkami zostały przekazane 
rodzicom Majki. Ogłaszamy jednocześnie, że zbiórka trwa!  

Jak widać na ilustracji, w akcję porządnie „wkręciła się” 
także Szkoła Podstawowa w Tworogu. W holu szkoły stoją 
kubły, do których można wrzucać nakrętki.  

Uzbierane dotychczas nakrętki trafiły do Majki 7 maja 
podczas biegu crossowego „Tworogowska Dycha po 
trowie”. Relację z imprezy znajdziecie w czerwcowym 
wydaniu gazety. 
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KOLEJNY SUKCES URSZULI 

Urszula Gołkowska z klasy III B Gimnazjum w Brynku 
została Laureatką odbywającego się  w Słupsku XXXII 
Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości 
Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej.  

Sukces Urszuli zasługuje na ogromne uznanie, gdyż na 
Konkurs nadesłano 5976 zestawów wierszy i opowiadań  
z 401  szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów 
Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Jurorów, którym 
przewodniczyła poetka Wanda Chotomska, urzekła seria 
opowiadań pt. „Oto Jakub”, którą Ula stworzyła  
i publikowała cyklicznie w szkolnej gazecie GI…MIŚ. 

Nagrodzone utwory literackie zostaną opublikowane  
w książce pokonkursowej „Krzyk pióra” i będą wręczone 
młodym literatom podczas uroczystej gali 23 maja 2016 r. 
w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku. Teksty 
Uli będą również publikowane na łamach „TWG Kuriera”. 
Poniżej pierwszy fragment.  

Opiekun: Eleonora Krywalska 

OTO JAKUB 

HALO! 

Jestem Kuba. Mam rok i 4 miesiące. Nie myślcie, że nie 
umiem mówić. Ten problem komunikacji między nami 
wygląda tak: ja muszę się uczyć waszego języka, ale wy 
mojego to już nie chcecie. Może i lepiej… Kiedyś pewna 
pani podeszła do wózka i zaczęła coś mówić po mojemu. 
Nie wiem, co chciała powiedzieć, ale zrozumiałem „mięsny 
jeż”. Posłałem jej spojrzenie pt.” Kobieto, co ty mówisz?”, 
lecz ona paplała dalej o jakieś ciotce, którą rozjechał 
traktor. Ludzie! Przecież nawet ja wiem, że traktory są od 
orania, a nie od rozjeżdżania zbędnych krewnych.  

Tak więc, wracając do mojego domu, to oprócz mnie 
mieszkają w nim: tata, mama, brat, siostra i brat, ale o nich 
więcej opowiem kiedyś. A ja w wolnym czasie (to znaczy, 
kiedy rodzice mi pozwolą) śpiewam, jem i pływam…  
w wannie oczywiście.  

Jak wyglądam? No, jestem takim bobasem, nie takim jak 
wszystkie, bo każdy maluch jest wyjątkowy  
i niepowtarzalny. Mam dwie ręce, dwie nogi, dwa zęby  
i oczy w kolorze nieba. Ostatnio odkryłem, że z głowy 
wystają mi takie zakręcone owale. Mama się śmieje  
i mówi, że to uszy.  

To tyle na początek. 

Urszula Gołkowska  
klasa III B Gimnazjum w Brynku 

 

ŚLĄSKIE KLIMATY, CZYLI 
ZWADA ŁO KURA 

W piątek 29 kwietnia spotkaliśmy się na ul. Szczęść 
Boże 28, przy familokach z czerwonej cegły,
przypominających Nikiszowiec. Przed nimi ławka, 
kwiaty, gazeta i babcia opowiadająca o dawnych 
zabawach na śląskich podwórkach. Słychać śląskie 
piosenki, widać śląskie stroje, czuć swojski klimat… 
Gdzie znajduje się ten zakątek? Nie uwierzycie. W holu 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce. III Dzień 
Śląski po raz kolejny stał się nie tylko atrakcyjną 
szkolną imprezą, ale autentyczną podróżą w czasie.  

"Downe gry i zabawy na ślonsku" przedstawiły uczennice 
klas I-III. – Narratorem była babcia, która opowiadała co 
dawniej robiła i w jakie zabawy bawiła się po szkole 
("Kółko śtyrograniaste", "Ulijanka", "Niybo i piykło"). 
Kolejną częścią był „Konkurs znajomości gwary i kultury 
śląskiej” – mówi Hanna Blacha, nauczycielka, która 
przygotowała Dzień Śląski. W konkurencji wzięły udział 
dwie 5-osobowe drużyny wyłonione z widowni, czyli  
spośród uczniów, nauczycieli i przybyłych gości. 
Konkurencje polegały na przetłumaczeniu zwrotów z 
polskiego na śląski i odwrotnie, na odgadnięciu „co to za 
miejsce?” i „co to za piosenka?”. Nie obyło się także bez 
„Śląskiego kalamburu”.  Zwycięska drużyna otrzymała 
„Śląskie oblaty", a przegrana "Kopalnioki". 

– W  kolejnej części uczniowie klas I-III pokazali zabawne 
przedstawienie „Zwada ło kura”, opowiadające o dwóch 
sąsiadach kłócących się o kurę – mówi Hanna Blacha. 
Pojednanie następuje, gdy ich dzieci chcące się zaręczyć 
zabijają kurę, z której przyrządzają rosół i częstują nim 
skłóconych ojców. Przedstawienie kończy się 
widowiskowym weselnym tańcem. Na koniec każda klasa 
przygotowała śląskie dowcipy, najlepszymi opowiadaczami 
wiców okazały się pierwszaki!  

Organizatorzy dziękują Radzie Rodziców ZSP Wojska, 
Adamowi Pyrka (art studio oho) za nagłośnienie, 
oświetlenie i pomoc w scenografii oraz wszystkim 
rodzicom występujących dzieci.  
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Legenda głosi, że nigdy nie przebywał w jednym miejscu 
dłużej niż trzy dni i codziennie zmieniał ubranie. 
Wyznaczono więc nagrodę w wysokości 500 marek, która 
miała skusić  Lorenza Ksienzyka. Gospodarz wynajmował 
Rabsikowi lokal. 20 stycznia 1895 r., kiedy kłusownik chciał 
przeczekać największe mrozy w ciepłej izbie, właściciel 
doniósł o swoim gościu pracownikowi Urzędu Gminy 
Schroerowi z Nowej Wsi. Żandarm Fieber zorganizował 
obławę, w której wzięli udział m.in. gajowy Paul Broll
i Johann Myrczyk. Osaczony Rabsik wystrzelił z okna 
raniąc Brolla (w wyniku poniesionej rany zmarł kilka 
miesięcy później) i śmiertelnie trafiając żandarma. Jak 
informuje Fryderyk Zgodzaj, grób żandarma znajdował się 
na cmentarzu przykościelnym w Tworogu (po lewej stronie 
kapliczki św. Jana Nepomucena). Był z białego marmuru, 
przy inskrypcji znajdowało się zdjęcie. Napis głosił: Kgl. 
Wachtmeister Florian Fieber, gestorben am 20 Januar 
1895 durch Sobczyk’s Morderhand, ruht. Nagrobek 
ufundowali mu w dowód przyjaźni, jego byli przełożeni 
i koledzy. W 1951 r. zmarł ks. Victor Christen, nagrobek 
Fiebera został rozebrany i osadzony na grobie 
ks. Christena. W ten sposób częściowo zachował się do 
dzisiaj. Na zdjęciu powyżej widać krzyż nagrobny, który 
pierwotnie znajdował się na grobie Fiebera. 

Sobczyk uciekł z gospodarstwa 
Ksienzyka poprzysięgając 
zemstę. Słowa dotrzymał… 
30 marca 1895 r. Ksienzyk 
szedł do pracy w pniowieckiej 
prochowni. Za rzeką tuż za 
Nową Wsią, czekał na niego 
Rabsik z gotową do użycia 
bronią. Strzelił dwa razy 
trafiając w ramię i brzuch. 
Zdarzenie upamiętnia kapliczka 
wisząca na drzewie tuż za 
mostem (zdj. obok).  

Gospodarz został przewieziony 
furmanką do domu, gdzie 
wkrótce zmarł. Za Sobczykiem 
wysłano list gończy. Władza 
państwowa i Zarząd Dóbr 
Książęcych w Koszęcinie 
wyznaczyła nagrodę 
w wysokości 5300 marek. 

SZLAKIEM KAPLICZEK I 
PRZYDROŻNYCH KRZYŻY CZ.III  

ŚLĄSKI ROBIN HOOD? 

Kiedyś w niedzielę dwie młode dziewczyny z Lublińca 
wybrały się na spacer do lasu. Kiedy tak przez kilka godzin 
chodziły beztrosko, spostrzegły z przerażeniem, że zgubiły 
drogę i nie mogą znaleźć wyjścia  z lasu. Błądziły jeszcze 
długo, lecz nie spotkały nikogo, kto mógłby im pokazać 
właściwą drogę (…) Nagle zjawił się wybawca z niedoli  
w postaci młodego mężczyzny w myśliwskim ubraniu. 
Kiedy się dowiedział o ich utrapieniu, natychmiast 
oświadczył, że wskaże właściwą drogę. Zaproponował 
także poczęstunek. Z plecaka wyjął chleb, kiełbasę i wino. 
Po pokrzepieniu się poszły w towarzystwie uprzejmego 
myśliwca na skraj lasu, gdzie przez drzewa widać było 
domy niedalekiej od miasta wsi. Podziękowały serdecznie 
swojemu wybawcy. Przy pożegnaniu poprosiły go  
o nazwisko. Nieznajomy z uśmiechem wyrwał kartkę  
z notesika i napisał na niej kilka słów. Potem zwinął 
karteczkę, podał ją starszej dziewczynie i po ostatnim 
szarmanckim ukłonie znikł w zaroślach leśnych. 
Dziewczyny z zaciekawieniem odwinęły kartkę  
i przeczytały: Podziękujcie Eliasowi, wielkiemu zbójnikowi! 
Wnet się zorientowały, że jednej brakowało bursztynowego 
naszyjnika, drugiej zegarka z łańcuszkiem… (Jerzy Hejda, 
Elias i Pistulka, dwaj rozbójnicy śląscy oraz inne 
opowiadania, Tarnowskie Góry 2006, s. 22-23. Książkę 
można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Tworogu). 

Opowieści o rozbójnikach te prawdziwe i nieco 
podkolorowane są stałym elementem kultury tradycyjnej. 
W przytoczonej opowieści bohaterem jest Elias – postać 
realna. Zbójnik dokonywał napadów w drugiej połowie XIX 
w. Elias rozpoczął przestępczą karierę od kradzieży 
sklepowych w Gliwicach i okolicy. W 1874 r. jego banda 
liczyła 50 osób. Działali w okolicach Rybnika, Bytomia, 
Rudy Śląskiej, Zabrza, Gliwic, Mysłowic, Mikołowa, 
Lublińca – praktycznie na terenie całego Śląska.  Elias 
zmarł w więzieniu 3 września 1913 r. po 37 latach 
odsiadki. Szybko jednak rozbójnik stał się bohaterem 
licznych legend i otoczony aureolą bohaterstwa przeszedł 
do historii jako śląski odpowiednik Robin Hooda. Mniej 
więcej w tym samym czasie urodził się w Tworogu Karol 
(Carl) Sobczyk (27.04.1853 - 08.01.1896), który odbywając 
służbę wojskową dał się poznać jako wybitny strzelec.  
Snajper znał osobiście cesarza – Wilhelma I. Po 
opuszczeniu wojska wkroczył na drogę przestępstwa. W 
ludzkiej pamięci przetrwał jako postać tragiczna. Sobczyk 
ożenił się z Franziską (z domu Ziaja) i po odbyciu służby 
wojskowej zamieszkał w rodzinnych okolicach – w Nowej 
Wsi (Tworoskiej). Miał jednak problem ze znalezieniem 
stałego zatrudnienia. Prace dorywcze wkrótce zamienił na 
kłusownictwo. Z racji wrodzonego talentu ustrzelenie 
zwierzyny nie stanowiło dla niego problemu. W świetle 
prawa jednak problem istniał, a Sobczyk (nazywany 
Rabsikiem) stał się celem pościgów i aresztowań. Aby go 
schwytać sprowadzono 6. Batalion Strzelców z Oleśnicy. 
Kłusownik pozostawał jednak nieuchwytny. Ukrywał się w 
lasach pomiędzy Koszęcinem, Lublińcem i Świniowicami w 
towarzystwie dwóch kompanów: Pigulli i Samola. 
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Rabsik miał 42 lata, mierzył 172 cm, miał ciemny zarost, 
smukłą sylwetkę, niskie czoło i charakterystyczny tik – 
mruganie lewym okiem.  W ręce władz trafił w lipcu 1895 r. 
Wyrok śmierci przez ścięcie wykonano 8 stycznia 1896 r. 
w bytomskim więzieniu. W tym roku minęło 120 lat od 
egzekucji rozbójnika z Nowej Wsi. 

ŚW. HUBERT  

Nasze lasy skrywają wiele tajemnic. Nie zawsze 
mrocznych… Gdy będziecie czujni możecie znaleźć 
kapliczki poświęcone św. Hubertowi – patronowi 
myśliwych, leśników, strzelców, sportowców, kuśnierzy, 
matematyków i jeźdźców. Jedna z nich stoi na tzw. lisiej 
górce przy drodze krajowej DK 11 w stronę Lublińca. 
Podobno postawił ją mieszkaniec Kotów, który obecnie 
mieszka poza granicami Polski. Nie znamy jednak ani 
daty, ani okoliczności jej powstania. Jeżeli posiadacie 
takie informacje, skontaktujcie się z nami.  

Pisząc o św. Hubercie nie możemy pominąć kapliczki 
znajdującej się w lesie w okolicach przysiółka Wykierz 
obok Wojski. Kapliczka św. Huberta powstała w 2002 r.  
nieopodal miejsca spotkań członków Koła Łowieckiego 
„Knieja”. Tam od dziesiątek lat kończy się polowanie 
wigilijne. 

Kapliczkę poświęcono podczas obchodów 55-lecia 
istnienia Koła. Umieszczono w niej tablice upamiętniające 
zmarłych członków „Kniei”, przed nią natomiast postawiono 
głaz z wmurowaną tablicą pamiątkową poświęconą 
fundatorowi.  

Więcej informacji o historii kapliczki znajdziecie w naszym 
archiwum na www.twg-kurier.pl. Szukajcie tekstu w nr 22 
z 14 grudnia 2009 r.  

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W 
TWOROGU  

Kościół w Tworogu to budynek o długiej i ciekawej historii, 
której nie można opowiedzieć w oderwaniu od parafii 
w Kotach, której Tworóg był wówczas częścią. Parafia 
w Kotach powstała w 1687 r. W tym czasie w Tworogu 
istniała już kaplica św. Antoniego  z Padwy wybudowana 
w 1666 r. przez hrabiego Jerzego Leonarda de Colonna. 
Kaplicę zbudowano z cegły, mierzyła 15x8 łokci 
(w przybliżeniu 8,5x4,5 m). Kiedy Koty stały się parafią, 
kaplica automatyczne awansowała do rangi kościoła 
filialnego. Niewielki budynek powiększono wkrótce 
o drewniany przedsionek obłożony gliną, a następnie 
o zakrystię i oratorium dla hrabiego (daty przebudowy nie 
są znane). Kilkakrotnie powiększany budynek nie mógł 
jednak być trwały, dlatego już na początku XIX w. podjęto 
decyzję o budowie nowego kościoła, który pomieściłby 
coraz liczniejszych mieszkańców. Rozwój kuźnictwa 
wpłynął bowiem na rozwój miejscowości i w efekcie na 
przeniesienie parafii do Tworoga. Budowę  rozpoczęto 
w 1815 r. według projektu Krzysztofa Worbsa. 
Proboszczem był wówczas Andrzej Zaglowek. Nowy 
kościół w pierwotnej formie stał do 1905 r., kiedy to 
proboszcz Mikołaj Knossalla zdecydował się na jego 
rozbudowę przez podwyższenie wieży oraz dodanie naw 
bocznych, prezbiterium i chóru.     

W nr 17 periodyku parafialnego „Antoniczek” z 30 marca 
2008 r. napisano, że ołtarze boczne pierwotnie były 
zamienione stronami. Świadczą o tym według autora 
napisy na zewnętrznej elewacji. Według niego ołtarz 
znajdował się pierwotnie w miejscu obecnego wejścia do 
kościoła, zaś w miejscu, w którym zaczynają się „długie” 
ławki kończyła się poprzednia świątynia. Nie wiemy jednak 
z jakich źródeł korzystano przy pisaniu tekstu. Nie 
znaleźliśmy potwierdzenia tych słów w materiałach 
dostępnych redakcji. Bardzo prosimy osoby posiadające 
informacje na ten temat o kontakt z redakcją. 
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Faktem natomiast jest, że w latach 1757-1783, kiedy 
Tworóg należał do hrabiego Franciszka de Colonna, 
powstała kaplica św. Jadwigi wraz z podziemną kryptą. 
Hrabia Franciszek Józef był wielkim czcicielem  
św. Antoniego i to on ufundował stary ołtarz z obrazem 
świętego. Do dzisiaj pozostała po nim ciekawa pamiątka. 
To „krótka” ławka, na której widać rzeźbienie w kształcie 
kolumny (słowo colonna w języku włoskim znaczy 
„kolumna”) zarezerwowana dla hrabiego. Gdy 
powiększano kościół, prawa nawa boczna stanęła  
w miejscu kaplicy, a wejście do krypty, w której spoczął 
hrabia Franciszek wraz z żoną do dzisiaj można 
zlokalizować odnajdując jednobarwny, jasny fragment 
posadzki (przed „krótkimi” ławkami”).  

Ołtarz św. Józefa z początku XX w. ufundował właściciel 
tartaku – Franz Opara. Ołtarz maryjny natomiast 
znajdujący się po lewej stronie od prezbiterium w większej 
części sfinansował Franz Urbanczyk – rzeźnik z Tworoga, 
który dzięki talentowi do interesów szybko się wzbogacił  
i otworzył tworogowski tartak (pierwsza połowa XX w.). 
Zapamiętano go również jako fundatora głównego 
żyrandola w kościele, który wisiał do lat 60. minionego 
wieku (podobno kosztował 1 000 RM).   

A czy zastanawiała was kiedyś niepozorna tablica 
wmurowana w ścianę na prawo od ołtarza maryjnego?  
To fragment nagrobka Agnes Knossali – matki księdza, 
który podjął się rozbudowy kościoła. W trakcie budowy, 
lewa nawa boczna stanęła częściowo na przykościelnym 
cmentarzu. Aby zachować pamięć o miejscu pochówku 
matki, ksiądz kazał wmurować fragment nagrobka  
w ścianę (zdj. powyżej). Z kolei obraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej to pamiątka jaką na początku XX w. 
Mniejszość Polska (wówczas proporcje narodowościowe 
były odwrotne) zakupiła w Częstochowie i podarowała 
kościołowi. Pozłacany obraz do dzisiaj zdobi ścianę na 
lewo od balasów.  

 

elewacje i ściany wewnętrzne budynku. Malowidła na 
ścianach i sklepieniu pokryto jasną farbą. Przeprowadzono 
również remont instalacji elektrycznej oraz zainstalowano 
ogrzewanie gazowe. W 2011 roku przeprowadzono 
kapitalny remont organów. O organach pisaliśmy w nr 44 
z 14 listopada 2011 r. oraz w nr 46 z 9 stycznia 2012.  
Zajrzyjcie do naszego archiwum na stronie:  

www.twg-kurier.pl 

Na stronie zamieściliśmy także więcej zdjęć kościoła. 

Tekst powstał w oparciu o następujące źródła:  

Antoniczek, nr 17 (30.03.2008 r.) 
ks. Henryk Gawelczyk, „Dzieje kultu św. Antoniego  
z Padwy w Tworogu”  
ks. Henryk Gawelczyk, „Dzieje drewnianego kościoła  
w Kotach” 
www.kuria.gliwice.pl 
Informacje przekazane przez Fryderyka Zgodzaja 
 
 

 

Wchodząc do kościoła 
koniecznie zwróćcie uwagę 
na zdobienia na drzwiach 
wejściowych. Wykonał je
dziadek Fryderyka 
Zgodzaja – kowal 
z zawodu, Karl Sgodzaj.  

Po wejściu do przedsionka 
można łatwo dostrzec, że 
kształt oszklenia w 
kolejnych drzwiach  
odpowiada metalowym 
zdobieniom. To dlatego, że 
pierwotnie zamontowano je 
właśnie tam. 

Ks. proboszcz Gerard 
Woźnica przy okazji 
remontu świątyni 
kazał przenieść je na 
drzwi wejściowe. 
Gruntowny remont 
świątyni 
przeprowadzono w 
latach 1989–92.
 Między innymi 
pokryto wówczas
blachą miedzianą 
dach kościoła i wieży 
oraz odnowiono 
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KURIER NA BIEŻĄCO 
PROJEKT PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 

W dniach od 25 kwietnia 2016 r. do 19 maja 2016 r.  
w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu trwa wyłożenie do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w rejonie ulic Bocznej, Kasztanowej i Wiejskiej w Brynku. 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi  
w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 maja 
2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tworogu,  
ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg, od godziny 15:00 do 
godziny 16.00. 

Z projektem miejscowego planu oraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko można zapoznać się na 
stronie internetowej Urzędu Gminy: www.tworog.pl  

ZMIANY W ROZKŁADZIE JAZDY 
AUTOBUSÓW 

Z dniem 18 kwietnia na wniosek pasażerów  
i w uzgodnieniu z Gminą Tworóg przyspiesza się odjazd 
autobusu linii nr 180 w dni robocze z przystanku „Tworóg 
Kościół” z godz. 4:26 na godz. 4:19 z przyjazdem do 
"Tarnowskich Gór Dworca" na godz. 5:19 oraz 
dotychczasowego kursu z „Tarnowskich Gór Dworca”  
z godz. 3:55 na godz. 3:48. 

500 PLUS I BUS 

20 kwietnia na parkingu Urzędu Gminy w Tworogu 
zaparkował bus promujący program rządowy Rodzina 
500+. Przyjechała nim Teresa Dietrich z Wydziału Polityki 
Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która 
starała się odpowiedzieć na każde pytania i na bieżąco 
wyjaśniać wszelkie wątpliwości.  

Choć informacji na temat programu jest wiele, wciąż wielu 
rodziców ma problem z wypełnieniem wniosku. Wynika to 
z faktu, że w wielu przypadkach sytuacja rodzinna 
wykracza poza tradycyjny model i petenci oraz urzędnicy 
muszą sobie poradzić z trudnymi oraz nietypowymi 
sprawami. Konsultacje z przedstawicielem Urzędu 
Wojewódzkiego są więc przydatne.   

– Większość wniosków już wpłynęła, a pierwsze 
świadczenia zostały wypłacone. Wszystko odbywa się 
bardzo spokojnie, bez kolejek i nerwów. To dzięki 
możliwości elektronicznego składania wniosków.  
Z systemu korzysta coraz więcej osób – zauważa Teresa 
Dietrich. 

– Ponadto stosunkowo długi, bo aż trzymiesięczny termin 
składania wniosków przełożył się na sprawne wdrażanie 
programu – dodaje.  

W Urzędzie Gminy w Tworogu na potrzeby realizacji 
programu stworzono punkt informacyjny (parter, obok 
schodów), gdzie można złożyć wniosek i zadać wszelkie 
pytania związane z programem 500+. W przyszłości  
planuje się przekształcić go w Punkt Obsługi Klienta, 
z którego będą mogły skorzystać m.in. osoby starsze czy, 
niepełnosprawne.    

Przypominamy, że rządowy program Rodzina 500 Plus ma 
za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez 
przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane 
pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów 
związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz 
wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza 
poprawą sytuacji polskich rodzin ma również zadanie 
przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie 
współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na 
kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42.  

500busy podróżują po Polsce i odwiedzają gminy 
od 1 kwietnia. Akcja promocyjna potrwa do końca czerwca. 

CO SŁYCHAĆ W MOSie?  

31 marca 6 uczniów Szkoły Podstawowej działającej 
w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wojsce wysłało 
prace na konkurs plastyczny „1050 rocznica chrztu Polski” 
ogłoszony przez Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku.  

Wojciech Krochmal z kl. III oraz Tomasz Joniec z kl. VI 
otrzymali wyróżnienia. Nagrody i dyplomy odebrali 
17 kwietnia. Gratulujemy!  

MOS zaprasza również 15 maja na coroczną majówkę. 
Początek imprezy godz. 14.30. W programie m.in. pokazy 
strażackie, występ zespołu Freje i jaskinia skarbów pełna 
niespodzianek. Szczegóły na stronie placówki: 

www.moswojska.pl 
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KSIĘGOWOŚĆ BEZ TAJEMNIC  
cz. II  

WSZYSTKO O PROGRAMIE 500 PLUS  

Rządowy program Rodzina 500 + ruszył już 1.04.2016 r. 
Zasiłek przysługuje na dziecko do momentu 
ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Z pomocy 
mogą skorzystać Polacy oraz cudzoziemcy 
zamieszkujący terytorium RP. O świadczenia mogą 
starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie 
dziecka: prawni i faktyczni. 

TERMOMODERNIZACJIA 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ 

W naszej gminie nadal jest sporo budynków 
użyteczności publicznej wymagających poprawy stanu 
technicznego poprzez m.in. wymianę stolarki okiennej, 
kotłowni oraz wykonania docieplenia. Gmina stara się 
sukcesywnie zdobywać środki zewnętrze i eliminować 
problem, który wiąże się m.in. z wysokimi kosztami 
ogrzewania. Wiosną poczyniono kolejne kroki w tym 
kierunku. 
 
W kwietniu Urząd Gminy w Tworogu złożył wniosek 
o dofinansowanie projektu „Modernizacja energetyczna 
budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Tworóg. W projekcie uwzględniono wielofunkcyjny 
budynek OSP w Świniowicach, OSP w Tworogu, OSP 
w Kotach, LKS Koty, przedszkole w Boruszowicach, SP 
w Boruszowicach i Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu. 
Zadanie wpisuje się w plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
Gminy Tworóg. Budynki wymagają docieplenia i wymiany 
wyeksploatowanych kotłowni. Stan budynków generuje 
wysokie koszty użytkowania. Realizacja projektu ma 
doprowadzić do obniżenia wydatków związanych 
z ogrzewaniem, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, 
poprawy stanu technicznego budynków, poprawy 
parametrów cieplnych i oczywiście estetyki budynków.  
 
Czy mamy szansę na otrzymanie wsparcia z Regionalnego  
Programu Operacyjnego? Trudno powiedzieć. Póki co 
gmina nie otrzymała odpowiedzi. Trzymajmy jednak kciuki. 
Jest to bowiem jedno z wielu działań, które poza redukcją 
kosztów utrzymania, mają pozytywny wpływ na środowisko 
poprawiając jakość powietrza. 
 

ZAKŁAD USŁUG 
KOMUNALNYCH 

TWORÓG INFORMUJE 
dnia 4.05.2016 r. wprowadzono nowy regulamin 

cmentarza komunalnego w Tworogu/Boruszowicach. 

Nowy regulamin cmentarza komunalnego jest dostępny  
na stronie internetowej zakładu:  

www.zuk.tworog.wer.pl. 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uzupełnianie  
opłat cmentarnych po upływie 20 lat od ostatniego 

pochówku lub daty ostatniego przedłużenia  
terminu użytkowania grobu. 

 

Wysokość świadczenia  wynosi 500 zł / miesiąc netto. 
Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez 
względu na osiągane dochody rodziny. Pobieranie 
świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod 
warunkiem spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek na 
pierwsze dziecko można otrzymać w przypadku, gdy 
dochód na członka rodziny nie przekracza 800 zł lub 1 200 
zł na członka rodziny, jeśli którekolwiek z dzieci w rodzinie 
jest niepełnosprawne (pod warunkiem, że nie skończyło 
18-go roku życia). 

Pod uwagę brane są dochody (za 2014 r.) uzyskiwane  
w kraju i za granicą z różnych tytułów: pracy na etacie, 
umów cywilno-prawnych, działalności gospodarczej, 
emerytur, rent, świadczeń rodzinnych, a także dochody  
z gospodarstw rolnych. Do dochodu wliczane są również 
alimenty jakie dziecko ma przyznane. Na pierwsze  
i kolejne dzieci przysługuje nam również odliczenie na 
koniec roku podatkowego, jak do tej pory odliczenia tego 
nie zniesiono. Jedynym kryterium ograniczającym 
skorzystanie z tej ulgi jest dochód, który nie może 
przekroczyć 56.000,00 tys. na rok na jednego rodzica,  
a jeżeli rodzice rozliczają się razem kryterium to wynosi 
112.000,00 na rok (ograniczenia obowiązują wtedy, gdy 
mamy jedno dziecko). I tu musimy postępować ostrożnie, 
ponieważ pieniądze te również wchodzą nam do dochodu 
obliczanego na kolejny rok do programu 500+. Prawo do 
świadczenia wychowawczego 500 zł na dziecko będzie 
przyznawane na 12 miesięcy. Osoby chcące otrzymać 
wsparcie na kolejny rok będą zobowiązane złożyć 
ponownie wymagane dokumenty.  Wniosek o przyznanie 
zasiłku  będzie można składać w urzędzie gminy lub 
miasta. 

Jeżeli ktokolwiek potrzebuje pomocy w wypełnieniu tego 
wniosku Biuro Rachunkowe B&M&W ul. Zielona 8 
Boruszowice, drugi oddział Tarnowskie Góry  
ul. Sienkiewicza 1, pomoże bezpłatnie wypełnić 
formularz. Więcej pytań o programie 500+ możecie 
Państwo się dowiedzieć pod nr tel. 608 318 763. 

Dydak Edyta 
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R            E            K            L            A            M            A 

z dostępną w szkolnej bibliotece literaturą niemiecko-
i anglojęzyczną, a także z bibliografią najważniejszych 
pisarzy. W ramach lekcji językowych uczniowie poznali 
w języku angielskim i niemieckim słownictwo związane 
z biblioteką, uczestniczyli w projekcji filmu animowanego 
„Puss in boots”. Dodatkowo zostały przygotowane ciekawe 
ćwiczenia oraz konkurencje, w których uczniowie mogli 
wykazać się zdobytą wiedzą oraz umiejętnością pracy 
w grupie. 

„Festiwal Języków Obcych” przygotowały: Marlena Ziaja, 
Lucyna Maroń, Anna Wasilewska, Marcelina Korzus, 
Karina Jaksa. 

TARNOGÓRSCY NOBLIŚCI 

22 marca uczniowie SP w Tworogu z klas VI: Ewelina 
Stasz, Julia Gruner, Miłosz Ostałowski, Sebastian Jaksik, 
Julia Majchrzak, Małgorzata Włodarczyk, Alicja Warzecha 
oraz Faustyna Chmielewska wzięli udział w I etapie 
konkursu wiedzy pod nazwą „Tarnogórscy Nobliści” 
organizowanym przez Gimnazjum nr 1 w Tarnowskich 
Górach. Czworo z nich (Miłosz Ostałowski, Julia 
Majchrzak, Sebastian Jaksik, Alicja Warzecha) uzyskało 
wystarczającą ilość punktów, aby zakwalifikować się do 
II etapu konkursu.  

Życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. 
 

SZKOLNY KONKURS 
FOTOGRAFICZNY „POSZUKAJMY 
RAZEM WIOSNY” 

W kwietniu w SP w Tworogu został przeprowadzony 
konkurs fotograficzny dla klas I-III „Poszukajmy razem 
wiosny”. Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na 
piękno budzącej się do życia przyrody. Uczniowie, 
podczas wspólnego spędzania czasu wolnego z rodzicami, 
dokumentowali zmiany zachodzące w przyrodzie. Komisja 
konkursowa, kierowana przez Panią Dorotę Taiber, 
ogłosiła następujące wyniki konkursu: 
I miejsce Kinga Gruner kl. IIIa 
II miejsce Marta Caus kl.IIIa 
III miejsce Kinga Kowoll kl. IIa 
Wyróżnienia otrzymały: Milena Dramska z kl. IIa oraz 
Emilia Śliwińska kl. IIa. 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy  
i zapraszamy do odwiedzenia naszej szkolnej galerii. 

FESTIWAL JĘZYKÓW OBCYCH 

W dniach 6-7 kwietnia w SP w Tworogu odbył się  
„Festiwal Języków Obcych”. W związku z rokiem literatury 
głównym celem Festiwalu było zapoznanie uczniów 

R            E            K            L            A            M            A 
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FOTOGRAFICZNY SKÓRT WYDARZEŃ 

Foto. Ta para, którą powitano brawami, szybko stała się „maskotką” 
tegorocznego Babińca. Jakie jeszcze atrakcje przygotowano dla naszych 

Bab? Zajrzyj do działu „kulturalnie”  

Foto. Praca plastyczna, która zdobyła I miejsce w kategorii klas I-III  
w konkursie towarzyszącym tegorocznemu Przeglądowi Filmów 

Ekologicznych w SP w Tworogu. Wykonał ją Bartosz Tyrtania z ZSP w 
Boruszowicach. Tematyką ekologiczną zajmujemy się  

w dziale „Pod lupą”. 

Foto. Dzieci z Wojski swobodnie porozumiewają się w gwarze śląskiej. 
Pod koniec kwietnia miały okazję to udowodnić i pokazać, że najmłodsze 
pokolenie nie ignoruje lokalnej kultury. Co się działo w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Wojsce? Zajrzyjcie na str. 9. 

 


