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KURIER POD LUPĄ 
WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA 
Z… TWOROGA 

Każde dziecko zna ubranego w czerwień, białobrodego 
jegomościa, jeżdżącego saniami ciągniętymi przez 
renifery. Ta baśniowa postać stworzona przez kulturę 
masową nie ma jednak wiele wspólnego  
z pierwowzorem. Św. Mikołaj bowiem to biskup z Miry, 
czczony zarówno przez katolików jak i prawosławnych. 
Kościół wspomina świętego 6 grudnia. I tego właśnie 
dnia grzeczne dzieci z niecierpliwością oczekują jego 
odwiedzin. Niegrzeczne zaś od rana drżą ze strachu. 
Dla nich Mikołaj ma przygotowane specjalne 
„antyprezenty”, czyli torby z węglem, skorupami  
z jajek i obierkami z kartofli.  

Posłuchajcie wspomnień mieszkańca gminy Tworóg, który 
przez dekady odgrywał rolę Świętego. Jako św. Mikołaj 
odwiedził wiele domów nie tylko w Tworogu, ale również  
w ościennych miejscowościach. Mamy nadzieję, że ten 
tekst pozwoli Wam przypomnieć sobie własne dzieciństwo 
i cudowny czas oczekiwania. Oddajemy głos Bernardowi 
Piecuchowi i życzymy Wam zdrowych, wesołych i pełnych 
magii Świąt! 

Św. Mikołaj – 30 lat magii  

Według legendy św. Mikołaj, kiedy jeszcze był na ziemi 
obdarowywał biednych ludzi prezentami, zaś dziś na 
pamiątkę tego szczerego, wielkodusznego człowieka 
obdarowujemy się wszyscy wzajemnie, a szczególnie 
dzieci. Można więc powiedzieć,  że św. Mikołaj w jakiś 
sposób nadal żyje, istnieje wśród nas.  

Każdy kto obdarowuje kogoś, a szczególnie kogoś 
potrzebującego staje się św. Mikołajem. Był On biskupem, 
który kochał wszystkich ludzi. Dziś dorośli starają się go 
naśladować. Wychowałem się czytając opowiadania 
o św. Mikołaju. Jego postać była ważną częścią świata 
mojego dzieciństwa. Uważam, że każdy powinien 
otrzymać szczyptę magii w życiu, a jak nie w dzieciństwie, 
to kiedy? Mój wkład w tę magię rozpoczął się trzydzieści 
lat temu, gdy moje pociechy były jeszcze małe. Chciałem, 
aby córki zakosztowały tych radosnych chwil. Gdy raz 
w roku zmieniałem się w świętego, reagowały jak inne 
dzieci, z pewną dozą zaciekawienia, obawy, ale również 
z radosną, piękną iskierką w oku. Te kilkuletnie słoneczka 
nie musiały wiedzieć, że staruszek z białą brodą to bajka. 
Nie musiały także wiedzieć, że jest nim ich tata. Zresztą 
do dziś wielu Tworożan nie wie, kto odwiedzał ich 
6 grudnia. Wiara w św. Mikołaja to coś czego dzieci bardzo 
potrzebują, gdyż rozwija ona ich wyobraźnię i fantazję. 
Dzięki tej wierze ufają dobru. Magia wieczoru 
mikołajkowego przynosi naszym dzieciom radość, 
zadowolenie i spełnienie marzeń. 

Foto. Pan Bernard w roli Mikołaja. Powyżej zdjęcie wykonano w 1990 r. 
w gronie najbliższej rodziny. 

Foto. 2003 r. św. Mikołaj w Tworogu na ul. Karola Miarki.  
Odwiedziny Bogdana. Zwróćcie uwagę na strój naszego Mikołaja. Jest 
zgodny ze śląską tradycją. Tak Marek Szołtysek, popularyzator kultury 

śląskiej opisuje wygląd św. Mikołaja: „Jest ubrany w długi płaszcz, ornat 
lub kapę oraz w biskupią czapkę, czyli mitrę. I nie dziwi to nikogo, gdyż 

był przecież kiedyś, w IV wieku, biskupem miasta Miry na Bliskim 
Wschodzie. W ręku trzyma zaś biskupią laskę, czyli pastorał”. Trzeba 

przyznać, że pan Bernard zadbał o każdy szczegół.  
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

R            E            K            L            A            M            A 

Foto. 2019 r. Bernard Piecuch w towarzystwie swoich wnuków: Stasia  
i Michała. Na odrobinę mikołajkowej magii zawsze jest czas i ochota. 
Wszystkie fotografie wykorzystane w artykule pochodzą z archiwum 

Bernarda Piecucha.  

Czekają zawsze z niecierpliwością na dźwięk dzwoneczka 
u swoich drzwi. Potrafią na swój sposób niejednokrotnie 
zaskoczyć swoimi słowami Mikołaja już od samych drzwi. 
Usłyszałem kiedyś na przykład od jednego z dzieci: „Jo tu 
czekom,  czekom, a Mikołaja nie ma! Jużech myśloł, że mu 
renifery zdechły”. Mikołaj jednak zawsze musi wiedzieć, jak 
zareagować. Kiedyś i my byliśmy mali, wszystko było 
tajemnicze, magiczne, to niech i dziś dzieci zakosztują tej 
cudownej świątecznej magii. 

B.P. 

TWORÓG I WOŚP 

W Tworogu po raz drugi utworzono Sztab Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Finał WOŚP odbędzie się 
10 stycznia 2021 r. pod hasłem "Finał z głową". Zebrane 
fundusze zostaną przekazane na laryngologię, 
otolaryngologię i diagnostykę głowy. Już dziś zachęcamy 
Was do wzięcia udziału w akcji.  

Siedziba Sztabu znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tworogu, a Szefem Sztabu jest Sandra Grzesiek. Już 
dziś możecie wesprzeć akcję dorzucając się do 
eSkarbonki (link na naszej stronie internetowej). Zdajemy 
sobie sprawę, że ten rok jest bardzo trudny, jednak 
zachęcamy lokalnych przedsiębiorców do wsparcia akcji. 
Liczy się każdy grosz!  

Kontakt do sztabu:  
tel. 794 788 644, sztabtworog@o2.pl 

 

Foto. Dzień św. Mikołaja w reżimie sanitarnym? Dlaczego nie!  
Oto kadr z akcji „Mobilny Mikołaj w Świniowicach”.   

CZY TU MIESZKAJĄ GRZECZNE 
DZIECI? 

Gdy 6 grudnia na ulicach Świniowic pojawił się wóz ze 
św. Mikołajem dziecięce serca zabiły mocniej… – Jestem 
przekonana, że nie było dziecka w naszej miejscowości, 
u którego nie pojawił się uśmiech na twarzy. Za ten 
uśmiech i poświęcenie DZIĘKUJĘ organizatorom – mówi 
sołtys Świniowic, Patrycja Skowronek. Mobilnego Mikołaja 
zorganizowały Elf Gosia i Anioł Aneta (pomocnicy 
św. Mikołaja wolą pozostać anonimowi). O prezenty 
zadbali rodzice, którzy dostarczyli organizatorom 
podpisane paczki. Wszyscy przyjęli inicjatywę z dużym 
entuzjazmem, a dzieci na długo zapamiętają ten dzień.  
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TWG 

KURIER HOBBYSTA 
„GEMALTE LIEDER” – 
MALOWANE PIOSENKI 

W listopadzie Gminne Przedszkole w Tworogu 
zorganizowało II Wojewódzki Konkurs Plastyczno-
Językowy „Gemalte Lieder” – „Malowane piosenki”. 
Patronat nad konkursem objął Dom Współpracy 
Polsko-Niemieckiej. 

Do udziału w konkursie zaproszono dzieci z całego 
województwa, które w przedszkolu uczą się języka 
niemieckiego. Zadaniem uczestników było przygotowanie 
pracy ilustrującej treść wybranej piosenki w języku 
niemieckim.  

Jury konkursu przyznało następujące miejsca  
i wyróżnienia: 

 I miejsce:  
Milena Stanek (Gminne Przedszkole w Tworogu), 
Aurora Kasperska (Gminne Przedszkole  
w Tworogu) 

 II miejsce:  
Julia Kucza (Przedszkole Publiczne w Rudzińcu) 

 III miejsce:  
Aleksander Paruzel (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Miedarach). 

DZIEŃ MISIA W ZSP 
BORUSZOWICACH 

25 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Boruszowicach obchodzono Dzień Pluszowego Misia. 
Pomimo trwającej zdalnej edukacji, sympatyczne misie 
wszystkich zbliżyły. Uczniowie na plastyce tworzyli 
kreatywne misie w dowolnej technice, a zdjęcia z ich 
ulubionymi przytulankami pokazano w filmiku 
podsumowującym dzień. Znajdziecie go na 
www.youtube.com.   

 

Przedszkolaki natomiast śpiewały, tańczyły, rozwiązywały 
quizy, tworzyły własne misie a nawet kosztowały 
misiowych słodkości. Na koniec dnia pełnego atrakcji była 
sesja z misiem (zdj. powyżej).  

WOJEWÓDZKIE KONKURSY 
PRZEDMIOTOWE 
Mimo trudnego czasu oraz wprowadzenia nauczania 
zdalnego od 3 listopada uczniowie klas VII i VIII Szkoły 
Podstawowej w Tworogu biorą udział w Wojewódzkich 
Konkursach Przedmiotowych.  

W tym roku szkolnym Konkursy mają 3 etapy. Uzyskanie 
tytułu laureata w konkursie z języka polskiego, matematyki 
lub języka obcego powoduje, że uczeń zostaje zwolniony 
z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu i uzyskuje 
100% punktów. Do II etapu (rejonowego) zakwalifikowało 
się: 12 uczniów – język polski; 6 uczniów – język angielski, 
3 uczniów – historia; 1 uczeń – język niemiecki; 1 uczeń –
chemia; 1 uczeń – biologia.  

Od 19 listopada do 4 grudnia trwał etap drugi konkursów. 
Uzyskanie wyniku powyżej 85% decyduje o przekazaniu 
pracy do weryfikacji przez wojewódzką komisję 
konkursową, która podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu 
do finału konkursu.  

 

źródło: facebook 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

RĘCZNIE MALOWANE CUDA 

Wychowała się w malowniczej wsi otoczonej lasami  
i polami. Od małego potrafiła dostrzec i docenić 
naturę. Z rodzinnego domu natomiast wyniosła 
szacunek i miłość do tradycji. I właśnie te dwa 
elementy: natura i tradycja definiują jej dorosłe życie. 
Pochodząca ze Świniowic Agnieszka Lesik zajmuje się 
dziś sztuką ludową. Jej prace wpisują się w nurt 
wzornictwa znany pod nazwą etnodesign.  

Choć, jak sama podkreśla, wciąż się uczy, jej rękodzieło 
już zasłużyło na miano zjawiskowego. Jest pełne kolorów, 
radosne, inspirowane naturą i wymagające nie lada 
umiejętności. – Po ślubie zamieszkałam w miejscowości 
Staniszcze Małe w woj. opolskim. Tam poznałam 
Małgorzatę Mateję, uznaną artystkę ludową, która 
specjalizuje się we wzornictwie opolskim malowanym na 
porcelanie. Pani Małgosia należy do Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych w Opolu, to ona rok temu rozpoczęła 
moje szkolenie, które trwa do dzisiaj – mówi pani 
Agnieszka. Umiejętność ręcznego malowania wzoru 
opolskiego jest wpisana na krajową listę niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego. Zdobycie tego fachu to prestiż  
i przepustka do wąskiego grona artystów ludowych 
promujących folklor, a stworzenie misternych ornamentów 
nie należy do łatwych. Tego typu rękodzieło wymaga 
pewnej ręki, wyczucia estetyki, znajomości folkloru, 
ogromnej cierpliwości i sporej ilości czasu. – Ja to 
uwielbiam! – mówi artystka. Pani Agnieszka długo szukała 
swojej drogi zawodowej. Dzisiaj nie ma już wątpliwości,  
że jest we właściwym miejscu. Poprzez sztukę ludową 
wyraża siebie i czuje się spełniona. – Nigdy nie 
przypuszczałam, że ja – dziewczyna z Górnego Śląska 
będę związana ze sztuką regionu opolskiego, a jednak. 
Cieszę się, że m.in. poprzez moją pracę tradycja ręcznego 
malowania jest żywa. Jestem z tego dumna – mówi.  
Opolskie twórczynie ludowe są zrzeszone w grupie 
„Opolskie Dziołchy”. Pani Agnieszka nie ukrywa,  
że chciałaby znaleźć się w tym gronie, dlatego nie 
przestaje ćwiczyć i szlifować swojego warsztatu. – Warto  
w siebie wierzyć i dążyć do realizacji marzeń. Ja, poprzez 
swoje prace, chcę dzielić się radością, której szczególnie 
teraz, w dobie pandemii, bardzo brakuje – mówi.  

Wzór opolski pochodzi z tradycyjnych kroszonek 
wielkanocnych. Z czasem jednak, aby podtrzymać tradycję 
zrodził się pomysł przeniesienia wzornictwa z jajek na inny 
materiał. Wybrano polską porcelanę. Dziś zarówno jajka, 
jak i pięknie zdobione filiżanki, talerze, czy dzbanki są 
rozpoznawalnym i docenianym również poza granicami 
kraju produktem regionalnym. Popyt na przedmioty 
nawiązujące do tradycji jest obecnie bardzo duży. 
Rękodzielnicy wciąż eksperymentują i szukają sposobów 
na uchwycenie tradycji w nowoczesnej formie. Tak narodził 
się nurt wzornictwa ludowego nazywany etnodesign. Dziś 
drobne i kolorowe kwiaty można znaleźć na drewnianych 
skrzyniach, meblach, zegarach, breloczkach, różnych
przedmiotach codziennego użytku, starych obrazach. 
Właśnie taką formą sztuki ludowej zajmuje się obecnie 
pani Agnieszka. – Pomalowałam już wszystkie deski 
kuchenne. Szukam starych przedmiotów, by dać im nowe 
życie. Mam mnóstwo pomysłów, może latem uda mi się 
pomalować domek na drzewie… Teraz jednak skupiam się 
na zbliżających się świętach – przyznaje.  

W tym roku po raz pierwszy eksperymentuje ze 
stosunkowo nowym produktem etnodesign’u jakim jest 
szklana bombka. – Nie martwię się o prezenty świąteczne, 
będę obdarowywać rodzinę i znajomych ręcznie 
malowanymi bombkami. Mam nadzieję, że wniosą do 
domów dużo radości – mówi artystka. Do stworzenia takich 
ozdób pani Agnieszka wykorzystuje stalówkę, którą rysuje 
kontury oraz precyzyjne pędzle i farby akrylowe do 
wypełniania wzoru. – Wykonanie jednej bombki zajmuje 
cały dzień – zdradza. Zobacz więcej prac Agnieszki Lesik 
na www.twg-kurier.pl  

 

Foto.  Foto. Pani Agnieszka intensywnie przygotowuje się do świąt. 
Produkcja tradycyjnych bombek trwa w najlepsze. – Jestem już  

w bożonarodzeniowym nastroju! Chciałabym odwiedzić rodzinne 
Świniowice. Uwielbiam tam wracać. Nie wiem jednak, czy w tym roku  

ze względu na pandemię, będę mieć taką możliwość. 
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TWG KURIER – HOBBYSTA 

TAKIE ŚWIĘTA! 

Nareszcie dogoniliśmy Zachód! Całe dzieciństwo upłynęło 
mi pod hasłem że jesteśmy sto lat za resztą świata. 
Wszystko co zagraniczne było lepsze, wydajniejsze  
i nowocześniejsze, albo przynajmniej tak nam się 
wydawało. Amerykańskie filmy rozbudzały w nas potrzebę 
posiadania, kupowania i świętowania Bożego Narodzenia 
jak należy! Z pompą! I nareszcie mamy to! Mamy 
świąteczne ozdoby w sklepach tuż po zniczach. Mamy 
choinki we wszystkich kolorach i światełka jak u rodziny 
Griswoldów. Jak ja chciałam żeby mój tata był właśnie tak 
zakręcony na punkcie świąt  jak Clark Griswold… 

Mamy Rudolfa ze świecącym nosem i zadkiem. Mamy 
sztuczne Mikołaje zwisające na drabinkach pod oknami 
(swoją drogą takie wersje Mikołaja kojarzą mi się  
z podglądaczami i niejeden już mi napędził solidnego 
stracha!). Dogoniliśmy też Zachód w kwestii jedynie 
słusznego wysokoestetycznego jedzenia: barszcz  
z torebki, pierogi głęboko mrożone, karp na tackach, 
podany na serwetach nasiąkniętych poliakrylanem sodu. 
Zachód w „czystej” postaci! Taki ładnie wyglądający, 
estetyczny! Tylko uważajmy śpiewając „Last Christmas”, 
bo taka wigilia (kupiona, nie zrobiona) może naprawdę być 
naszą LAST (czyli ostatnią)… 

Śnieg! Jeden z głównych wyznaczników udanych Świąt 
mojego dzieciństwa. Do tej pory pamiętam jak elektryzował 
mnie wygląd Pameli Anderson w słonecznym Patrolu na 
plaży w czapce Mikołaja. Moich kolegów też ten widok 
elektryzował, ale z innego powodu. Nie mogłam pojąć że 
można spędzać święta bez śniegu. A już od lat jego 
pojawienie się w grudniu zaskakuje polskich kierowców 
jeżdżących na letnich oponach, nie mówiąc już o polskich 
drogowcach. Dwadzieścia pięć lat temu prosiłam Mikołaja 
w listach właśnie o ten biały puch na święta i obiecywałam, 
że będę grzeczną dziewczynką. Teraz dzieci proszą  
o szybszy internet (najlepiej światłowód), nowszy smartfon 
i brak śniegu bo szkoda modnych adidasów na taką 
pogodę… I jak zwykle okazuje się, że to co ładne na 
odległość nie zawsze okazuje się być ciekawe  
i wartościowe. 

 

Dlatego w tym szalonym 2020 roku życzę nam chociaż 
odrobiny powrotu do tradycji, do tego co nasze 
i prawdziwe. Zawieśmy na choinkach prawdziwe 
polskie, szklane bombki! Cieszmy się śniegiem jeśli 
spadnie, a młodzież namówmy do szklaneczki 
kompotu z suszu zamiast Coca-Coli. Radosnych 
Przygotowań i Spokojnych Świąt moi drodzy gminni 
współmieszkańcy! 

Monika Pudykiewicz
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KURIER KULTURALNIE 

Uczniowie przygotowali swoje ulubione książki, których 
fragmenty – interesujące, często zabawne, a czasem 
zawierające przesłanie zaprezentowali całej klasie. 
Pojawiły się książki z dzieciństwa, książki młodzieżowe, 
nowości wydawnicze, biografie piłkarzy, a nawet książki 
popularnonaukowe i poradniki. Mimo trudnej sytuacji 
spowodowanej pandemią oraz ograniczeń wynikających 
ze zdalnego nauczania, akcja przebiegła w miłej 
atmosferze, a wszyscy uczniowie przygotowali się do niej 
naprawdę rzetelnie. Wiele czytanych fragmentów 
zainspirowało dzieci i młodzież do wypożyczenia lub kupna 
prezentowanych pozycji. Z przerwy lekcyjnej akcja 
przeniosła się w domowe zacisza, czego efekty możemy 
zobaczyć na  zdjęciach w naszej galerii na profilu... 

Eleonora Krywalska, Hanna Pawełczyk 
– nauczyciele języka polskiego
Karina Jaksa, Jolanta Winkler 

– nauczyciele bibliotekarze

BIBLIOTEKI OTWARTE  
I PEŁNE NOWOŚCI!  

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu w 2020 r. 
otrzymała z Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 
kwotę 8076 zł. W ramach dotacji zakupiono 303 książki 
do wszystkich naszych placówek.  

Zakupu nowości zarówno z naszych środków jak i dotacji 
dokonano zgodnie z zainteresowaniami czytelniczymi. 
Nowości te czekają na naszych czytelników po długim 
okresie zamknięcia związanym z obecną sytuacją, ale nie 
tylko.  

 

BIBLIOTECZNA OPOWIEŚĆ 
WIGILIJNA  

Książki to magia! Czasami nawet magia 
bożonarodzeniowa! Z takiego założenia wyszła 
bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej w Tworogu, 
autorka oryginalnej produkcji „Biblioteczna opowieść 
wigilijna”. Bajka zrealizowana przy współpracy  
z plastyczką, Jolantą Warzechą łączy w sobie dobrą 
zabawę z edukacją. Morał bowiem jest bardzo wyraźny: 
warto czytać książki i odwiedzać bibliotekę. Premiera bajki 
miała miejsce 6 grudnia z okazji dnia św. Mikołaja. Jeżeli 
jeszcze tego nie widzieliście, koniecznie wejdźcie  
na fanpage’a Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu. Tam 
zamieszczono link, pod którym udostępniono film.   

 Bajka opowiada o przygodach dziewczynki, która 
niechętnie czyta książki, zamiast tego nie rozstaje się  
z telefonem komórkowym. W wigilię coś się jednak 
zmienia… – Bajka jest odpowiedzią naszej biblioteki na 
pandemię. Nie możemy w tej chwili odwiedzać przedszkoli,  
dlatego pojawił się pomysł nagrania czegoś dla 
najmłodszych czytelników. Początkowo produkcja miała 
być udostępniona tylko placówkom oświatowym, 
ostatecznie jednak zdecydowaliśmy się na wolny dostęp, 
dlatego serdecznie zapraszam do oglądania – mówi 
autorka scenariusza, Anna Zapart. Bibliotekarki z Tworoga 
mają nadzieję, że bajka zainspiruje najmłodszych do 
częstszego sięgania po książki i odwiedzin biblioteki, która 
od 1 grudnia jest ponownie otwarta.  

 

PRZERWA NA CZYTANIE 

30 października uczniowie klas IV – VIII przyłączyli się do 
ogólnopolskiej akcji pod nazwą „Przerwa na czytanie”, 
realizowanej w ramach kampanii społecznej „Cała Polska 
czyta dzieciom”.  
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PRENUMERATA „TWG KURIERA” 

Od stycznia 2021 r. będzie możliwość wykupienia 
prenumeraty elektronicznej miesięcznika samorządowego 
„TWG Kurier”. Zamówienia już przyjmujemy! 
Zapraszamy i zachęcamy! 

Prenumerata roczna - 10 zł. 

Dla kogo? 
 Wersja elektroniczna to opcja dla tych, którzy 

z różnych powodów nie mogą pójść do sklepu 
i kupić wydania papierowego. W przypadku 
prenumeraty wystarczy tylko internet oraz 
komputer, tablet czy telefon komórkowy.  

 Mamy wielu czytelników mieszkających poza 
granicami gminy, a nawet kraju. Prenumerata 
pozwala na swobodny dostęp do aktualnych treści 
w każdym miejscu na świecie.  

 Gazeta papierowa oferuje kolorową okładkę, 
ale wnętrze wydania jest czarno-białe. Wersja 
elektroniczna nie posiada tych ograniczeń. 
Wszystkie zdjęcia są kolorowe! 

 Wydanie elektroniczne to również alternatywa dla 
tych, którzy są EKO. Stan naszego środowiska nie 
jest nam obojętny.  

Jak zamówić prenumeratę? 
To proste! 

 Wystarczy wysłać maila na adres 
twgkurier@poczta.fm o treści:  
 

imię i nazwisko zamawiającego 

zamawiam roczną prenumeratę miesięcznika 
samorządowego „TWG Kurier” na 2021 r. 

adres e-mail, na który mają być wysyłane wydania 

telefon kontaktowy 

W odpowiedzi otrzymają Państwo regulamin wraz 
z nr konta bankowego, na które należy wpłacić 10 zł. 
Następnie należy mailowo odesłać potwierdzenie 
przelewu. Miesięcznik w wersji elektronicznej będziecie 
otrzymywać w dniu wydania (każdy drugi poniedziałek 
miesiąca).  

Zamówienia można również dokonać w siedzibie Wydawcy 
– w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu wypełniając 
formularz zamówienia. 

 
 

BĄDŹMY RAZEM CAŁY ROK! 
 

 ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK 
Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu  
oraz biblioteka w Połomi są już otwarte i działają  
w reżimie sanitarnym. W miarę możliwości zachęcamy 
do rezerwacji książek przez katalog on-line. 

 Centrala w Tworogu tel. 512 950 842 

godziny otwarcia: poniedziałek, wtorek, środa  
oraz piątek 09:00-18:00, czwartek nieczynna 

 Filia w Połomi tel.  518 810 198 

godziny otwarcia:  w każdy wtorek i piątek  
w godzinach 12.00-17.00. 

 Filia w  Boruszowicach w związku  
z trwającym remontem pozostaje zamknięta  

 

W miesiącu listopadzie w Gminnej Bibliotece w Tworogu 
odbyła się kontrola zbiorów zwana fachowo skontrum. 
Kontrola odbywa się co 5 lat. Jednak ta była szczególna. 
Po raz pierwszy w historii odbyła się komputerowo, dzięki 
temu, że całość zbiorów jak ubytków jest wprowadzona  do  
Systemu bibliotecznego Sowa SQL. Wprowadzenie 
ubytków do systemu to praca kilku miesięcy. Kontrola 
odbyła się sprawnie i pozwoliła na rzetelne ustalenie 
stanów księgozbioru i ubytków. 

Renata Kościelny 

SPRZEDAŻ CHOINEK 

Świeże i pachnące choinki ze sprawdzonego źródła to 
gwarancja niezapomnianych świąt Bożego Narodzenia. 
Nadleśnictwo Brynek co roku przygotowuje specjalną 
przedświąteczna ofertę sprzedaży choinek. W tym roku 
również tradycyjne drzewka świąteczne będą na Was 
czekać.  

Sprzedaż będzie prowadzona w dniach 21, 22 i 23 
grudnia, w godzinach od 8-15.30 na zapleczu 

Nadleśnictwa Brynek (ul. Grabowa 3). 

Miejsce sprzedaży będzie oznakowane strzałkami,  
a o bezpieczeństwo kupujących będą dbać 
porządkowi. Chodzi o zachowanie bezpiecznej 
odległości i przypilnowanie, by kupujący nie tłoczyli się. 

W ofercie świerk i sosna w cenie od 20 do 40 zł  
za sztukę w zależności od wielkości drzewka. 
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BARBÓRKA INNA NIŻ 
WSZYSTKIE 

Od chwili zakończenia II wojny światowej scenariusz  
obchodów barbórki w naszej gminie był niezmienny  
i składał się z kilku punków: przemarszu, mszy św.  
i biesiady górniczej. W tym roku, z powodu pandemii, było 
zupełnie inaczej. Górnicy zostali zmuszeni do 
zrezygnowania z biesiadowania i pochodu. Spotkali się 
jednak w kościele. 4 grudnia członkowie Klubu Górnika 
działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
złożyli na cmentarzu parafialnym wieniec i znicz modląc 
się za zmarłych kolegów. Następnie wzięli udział  
w corocznej mszy św.  

PRZEDSZKOLAKI POZNAJĄ 
GÓRNICTWO 

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Tworogu co 
roku obchodzą Barbórkę. Tym razem nie mogły się 
spotkać z górnikami, ale nie zapomniały o tradycji. Dzieci 
z grupy „Biedronki” w ramach projektu edukacyjnego 
pt. „Kim chciałbym zostać, przedszkolak w świecie 
zawodów”, poznawały górniczą profesję od podszewki. 
Z kolei „Pingwinki” z okazji barbórki przygotowały zdalny 
program artystyczny. Możecie go zobaczyć na 
przedszkolnym Facebooku.  

Z okazji Barbórki wszystkim braciom 
Górnikom... Grubiorzom, Bergmanom, Hajerom, Murckom 

składamy serdeczne życzenia, Aby ich praca była 
bezpieczna By zawsze wracali cali i zdrowi do domu 

 
Szczynść Boże! 

 
Wójt Gminy Tworóg – Eugeniusz Gwóźdź 

Zastępca Wójta – Łukasz Ziob 
oraz pracownicy urzędu Gminy Tworóg 

 

Polecamy wam archiwalny tekst o górnictwie na terenie 
naszej gminy, który znajdziecie na naszej stronie 
internetowej www.twg-kurier.pl w zakładce historia.  

CHOINKI JEDYNKI  
I „DO BETLEJEM” 

Uczniowie ZSP w Boruszowicach wzięli udział w akcji 
„Choinki Jedynki” organizowanej dla podopiecznych 
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki 
Środowiskowej w Krakowie.  Już na początku listopada  
tworzyli prace przedstawiające magię świąt Bożego 
Narodzenia. 

Z kolei od 7 grudnia młodzież z klasy VIII realizuje projekt 
„Do Betlejem”. Grupa teatralna „Kolaż” działająca pod
kierunkiem nauczycielek Ewy Jaruszowic i Aleksandry 
Golkowskiej przygotowuje cotygodniowe słuchowiska 
związane z czasem adwentu i Bożym Narodzeniem. 
W nagrywanie tekstów świątecznych zaangażowali się 
także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Efekty 
pracy można odsłuchać na stronie internetowej szkoły oraz 
na facebookowym fanpage’u.  

żródło:  facebook 
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Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na 
dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny 
osobistej. 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy? Wystarczy
zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną 
w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia 
Seniorów: 22 505 11 11. Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy 
społecznej przez system Centralnej Aplikacji 
Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy 
społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem,
zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która 
będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie 
Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, 
obejmujących artykuły podstawowej potrzeby. 
Koszty zakupów pokrywa Senior. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej: wspierajseniora.pl Realizacja usługi 
wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje 
osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź 
specjalistycznych usług opiekuńczych.   

AKCJA CHRYZANTEMY  

Chryzantemy pozyskane przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa od producentów i sprzedawców 
w ramach pomocy finansowej związanej ze skutkami 
wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze zostały 
udostępnione organizacjom pozarządowym, 
samorządowym oraz innym instytucją publicznym. 
Na terenie powiatu tarnogórskiego ARiMR pozyskała 
niemal 13 tys. chryzantem. Niektóre z nich trafiły do gminy 
Tworóg.  

BĘDZIE NOWA SALA 
GIMNASTYCZNA W WOJSCE 

Gmina Tworóg poinformowała o zdobyciu funduszy na 
kolejną bardzo ważną inwestycję – budowę nowej sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w  Wojsce. 8 grudnia włodarze gminy 
otrzymali informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku  
i przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 677 857 zł.  

Wójt gminy dziękuje wszystkim parlamentarzystom za 
wsparcie starań o dofinansowanie. Na zdj. powyżej od 
lewej: dyrektor ZOPO Agata Radziej, poseł na Sejm RP 
Jarosław Gonciarz, wójt Eugeniusz Gwóźdź oraz z-ca 
wójta Łukasz Ziob. Zdjęcie wykonano podczas wizyty  
w ZSP w Wojsce w trakcie opracowywania materiałów do 
wniosku.  

Równolegle kończy się rozbudowa Szkoły Podstawowej  
w Tworogu. Prace postępowały zgodnie z przyjętym 
harmonogramem, nowe skrzydło budynku już niebawem 
będzie gotowe na przyjęcie uczniów. 

GMINA WSPIERA SENIORÓW 

Jesteś seniorem w wieku 70 lat lub więcej? Zapamiętaj 
ten numer telefonu: 22 505 11 11. Nie musisz już 
ryzykować swojego zdrowia i narażać się na zakażenie 
covid-19 podczas codziennych zakupów. Masz prawo 
zostać w domu i skorzystać z pomocy. Gmina Tworóg 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa 
Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj 
Seniora”. 

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia 
Seniorów w wieku 70 lat i więcej (w szczególnych 
przypadkach osoby poniżej 70 roku życia), którzy  
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 
pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie 
rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej 
potrzeby. 

Trafiły na cmentarze, pod pomniki, kapliczki i przydrożne 
krzyże. Rozwozili je osobiście przewodnicząca Rady 
Gminy Beata Czierpka, wójt gminy Eugeniusz Gwóźdź 
i z-ca wójta Łukasz Ziob. 
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DOBRE WYNIKI W RANKINGACH 

W tym roku gmina Tworóg dobrze wypadła w rankingach 
samorządów. W rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii 
gminy wiejskie zajęliśmy bardzo wysokie 67 miejsce na 
1537 pozycji. Przed nami z terenu powiatu znalazły się 
tylko Ożarowice. Zbrosławice zajęły 103 miejsce, Krupski 
Młyn 367, Świerklaniec – 1008.  

– To bardzo dobry wynik, z którego jesteśmy dumni. 
Pracowało na niego mnóstwo osób. Tak wysoka pozycja 
dowodzi, że jesteśmy gminą z potencjałem. Czujemy się 
zmotywowani do dalszej pracy na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny – mówi wójt, Eugeniusz Gwóźdź. W ocenie były 
brane pod uwagę dotychczasowe dokonania i kondycja 
miast i gmin w wielu obszarach. W naszym powiecie dobry 
wynik uzyskały również Kalety, które w kategorii gmin 
miejskich i miejsko-wiejskich uplasowały się na 128 pozycji 
(na 874). Liderem zrównoważonego rozwoju wśród miast 
na prawach powiatu w Rankingu Samorządów 2020 
okazały się Gliwice (na 65 miejsc).  

Z kolei według „Rankingu Finansów Samorządu 
Terytorialnego w Polsce 2019”, przygotowanego przez 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we współpracy  
z Instytutem Studiów Wschodnich, na podstawie danych 
przekazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, 
Gmina Tworóg zajmuje 139 miejsce na 1547 samorządów 
wiejskich. Zestawienie było mierzone obiektywnymi  
i aktualnymi wskaźnikami naukowymi.  

JAK SPRAWDZIĆ JAKOŚĆ 
POWIETRZA W NASZEJ GMINIE? 

Na terenie gminy Tworóg są zamontowane dwa czujniki 
pomiaru jakości powietrza: w Tworogu – budynek Urzędu 
Gminy (Stacja pomiarowa Syngeos) oraz w Boruszowicach 
– budynek szkoły (stacja pomiarowa Airly). Obydwa są 
sprawne i zintegrowane z aplikacjami mobilnymi. W każdej 
chwili mieszkańcy posiadający dostęp do internetu mogą 
sprawdzić poziom pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, 
ciśnienie, wilgotność oraz temperaturę powietrza. Awarii 
uległ natomiast ekran wyświetlający wyniki pomiaru 
zamontowany na budynku Gminnego Ośrodka Kultury  
w Tworogu.  

Jak wyjaśniono nam w Urzędzie Gminy, wyświetlacz LED 
jest objęty gwarancją i firma jest zobowiązana do wymiany 
tablicy. W chwili oddawania gazety do druki trwała 
naprawa. Włodarze gminy zaznaczają, że chcieliby  
w przyszłości zwiększyć ilość czujników w gminie.  
Te niewielkie urządzenia pozwalają na bieżący monitoring 
smogu na danym obszarze. Taka wiedza pozwala 
zaplanować spacery lub wręcz unikać wychodzenia  
z domu. Sam odczyt nie wystarczy jednak, żeby walczyć 
ze smogiem. Po raz kolejny zachęcamy do wzajemnego 
pilnowania się, do świadomych wyborów, do korzystania  
z dobrych praktyk, do których z pewnością należy  
tzw. „spalanie od góry”. Więcej informacji na ten temat 
znajdziecie na naszej stronie twg-kurier.pl. Warto 
przeczytać i wypróbować.  

 

W kontekście walki ze smogiem przypominamy również 
o programie „Czyste Powietrze”. W Urzędzie Gminy jest 
pracownik, który pomaga wypisać wnioski. Zachęcamy do 
korzystania z tej pomocy, bo należymy do niewielu gmin, 
które udzielają takiego wsparcia.  

Poniżej linki do stron, pod którymi sprawdzicie jakość 
powietrza w naszej gminie: https://panel.syngeos.pl/
oraz https://airly.org/map/pl/ 

REMONT POLNEJ ZAKOŃCZONY 

Zakończył się długo wyczekiwany remont ul. Polnej 
w Kotach. 7 grudnia odebrano inwestycję. Wykonano 
odwodnienie, położono nawierzchnię z kostki brukowej na 
całym odcinku będącym własnością gminy. Inwestycja 
kosztowała gminę niemal 300 tys. zł. 

Foto. Mieszkańcy byli już zmęczeni tematem. Droga była nierówna,  
a deszcze regularnie pozostawiały na drodze błoto i ogromne kałuże.  

Foto. Dziurawa nawierzchnia to już przeszłość. Komfort dojazdu do 
posesji został znacząco poprawiony. 
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ŚWIĄTECZNO-URODZINOWY 
PREZENT 

W Brynku, przy moście na ul. Wiejskiej stanęło 
czerwone serce, do którego można wrzucać 
plastikowe nakrętki. To prywatna inicjatywa pani 
sołtys Iwony Pryk oraz dzielnicowego st. asp. Macieja 
Boboli. – Wspólnie sfinansowaliśmy zakup materiałów 
i wykonanie konstrukcji. W ten sposób chcemy 
wesprzeć mieszkańca Brynka – Darka Kaszubę, który 
w grudniu obchodzi urodziny. To taki nasz prezent 
świąteczno-urodzinowy. Dochód z nakrętek będzie 
przekazany na rehabilitacje chłopca – mówi pani 
sołtys.  

CHODNIK WYREMONTOWANY  

W Brynku zakończył się remont chodnika przy 
ul. Zamkowej. Rozpoczął się w połowie listopada. 
Całościowy koszt inwestycji to ok. 42 tys. zł. Sołectwo 
przeznaczyło na remont łącznie  24 tys. zł, resztę dołożyła 
gmina. Udało się również wygospodarować dodatkowe 
środki, które pozwoliły na szybkie zamknięcie tematu. – Ze 
względu na fakt, że w tym roku nie mógł się odbyć festyn 
sołecki, pieniądze na ten cel przesunęliśmy na remont 
chodnika, co pozwala nam doprowadzić inwestycję do 
końca. Decyzję podjęliśmy podczas wrześniowego 
zebrania wiejskiego – informuje sołtys, Iwona Pryk.  

Serce zostało wykonane przez mieszkańca gminy – Marka 
Nakielskiego. O Darku wielokrotnie pisaliśmy prosząc Was 
o przekazanie 1% podatku lub zachęcając do zbierania 
nakrętek. Chłopak cierpi na dziecięce porażenie mózgowe 
i wymaga stałej rehabilitacji. – Zawsze organizowaliśmy 
zbiórki podczas festynów rodzinnych lub innych wydarzeń 
plenerowych, pomagała również szkoła w Tworogu. W tym 
roku, z racji epidemii mieliśmy ograniczone pole manewru. 
Nie chcieliśmy jednak, by Darek pozostał bez wsparcia. 
Serce pozwala na długofalową, wygodną pomoc. Każdy, 
kto ma ochotę może podjechać lub podejść i wrzucić 
nakrętki. Mam nadzieję, że serce wkrótce się zapełni – 
mówi Iwona Pryk.  

Podobna konstrukcja stoi w Tworogu obok Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Zachęcamy do zbierania nakrętek  
i wspierania takich inicjatyw. To prosty, tani i skuteczny 
sposób na realną pomoc.   

Foto. Darek otrzymał klucz do serca, który w tym przypadku ma nie tylko 
dosłowne znaczenie. Wszystko wskazuje bowiem na to, że do serc 

dzielnicowego i pani sołtys już dawno się wkradł… Nie przejeżdżajcie 
obojętnie obok tego miejsca. Okażcie serce,  dorzućcie nakrętki. 

Pani sołtys nie ukrywa, że liczyła na zebraniu wiejskim 
na wyższą frekwencję. – To zaskakujące, że w momencie, 
kiedy podejmujemy kluczowe dla naszej wsi decyzje, 
brakuje chętnych do dyskusji. Na zebranie przyszło 
zaledwie 16 osób na niespełna 500. Rozumiem, 
że pandemia jest w tym roku usprawiedliwieniem, jednak 
w przypadku Brynka to nie pierwsza taka sytuacja. 
Zachęcam wszystkich do korzystania z prawa do 
wpływania na los naszej miejscowości, bo zebrania 
wiejskie do tego służą. Mam nadzieję, że w przyszłym roku 
będą bardziej sprzyjające warunki – mówi sołtys Brynka, 
Iwona Pryk. W pozostałych sołectwach frekwencja 
wyglądała następująco: Nowa Wieś Tworoska – 13 osób, 
Wojska – 17, Brynek – 16, Tworóg – 23, Koty – 8, 
Mikołeska – 15, Świniowice – 15, Połomia – 13, 
Boruszowice-Hanusek – 29.  

 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

Od 12 listopada obowiązują zmiany w organizacji ruchu 
drogowego w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego  
w Hanusku. Zmiana polega na wprowadzeniu 
ograniczenia tonażowego na mostach na  
ul. B. Chrobrego do 11 ton.  

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA 

W listopadzie na parterze Urzędu Gminy w Tworogu 
uruchomiono Punkt Obsługi Klienta, który ma 
usprawnić mieszkańcom załatwianie niezbędnych 
formalności bez konieczności odwiedzania 
poszczególnych biur.  

Warto podkreślić, że Urząd Gminy w Tworogu pomimo 
trudnej sytuacji nie wprowadził pracy rotacyjnej. 
Urzędnicy cały czas pracują i są do dyspozycji 
petentów. Dla wzajemnego bezpieczeństwa 
rekomendowany jest kontakt telefoniczny, jednak wiele 
spraw wymaga osobistej wizyty. Właśnie z myślą  
o takich przypadkach uruchomiono Punkt Obsługi 
Klient.  
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TWG KURIER – NA BIEŻĄCO 

 ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 

Od 12 listopada obowiązują zmiany w organizacji ruchu 
drogowego w ciągu ulicy Bolesława Chrobrego w 
Hanusku. Zmiana polega na wprowadzeniu ograniczenia 
tonażowego na mostach na ul. B. Chrobrego do 11 ton.  
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 TWG KURIER – SKRÓT WYDARZEŃ  

R            E            K            L            A            M            A 

Foto.  Kto kryje się za tym przebraniem? Domyślacie się? Od 30 lat 
występuje w roli św. Mikołaja i odwiedza dzieci z Tworoga i okolic. W tym 
numerze przeczytacie wspomnienie profesjonalnego Mikołaja z Tworoga 
(str. 4). Powyższe zdj. wykonano w 2018 r. „Mikołajowi” towarzyszy wnuk, 

który jak widzicie mocno trzyma laskę.  
Czyżby rósł godny następca?  

Foto. Ręcznie malowane bombki – to propozycja na bożonarodzeniowy 
prezent. Kto jest autorem tego rękodzieła? Dowiecie się na str. 7. 


