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TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ 

ŻEGNAMY KARNAWAŁ, 
CZEKAMY NA WIOSNĘ! 
 

PRZEDWIOŚNIE 
Jeszcze powiewa chłodem 
Jeszcze śniegiem sypie 
a już 
na drzewach pąki 
otwierają oczy 
i budzą nieśmiało 
czekając z nadzieją 
na deszcz 
bo nad Lublińcem 
pierwszy raz – zagrzmiało 

Jeszcze chlapy i błoto 
Jeszcze brak zieleni 
a już 
w gałęziach ptaki 
rozpoczęły koncert 
i solowe trele 
zwłaszcza kiedy 
Michalina – sąsiadka  
pod krzewem 
ziarno słonecznika ściele 

Jeszcze uśpione łąki 
Jeszcze puste gniazdo bociana 
a już 
na wierzbach 
pochylonych nad Graniczną i Stołą 
szaro-białe kotki 
czekają gotowe 
by wystrojone we wstążki 
paradować w procesji 
niedzieli palmowej 

Jeszcze pusty plac zabaw 
Jeszcze bez bratków rabatki 
a już 
ulicą Zamkową  
dzieci – z kukłą Marzanny 
biegną w stronę rzeki 
i pod Zamkiem 
wołają radośnie 
chodź z nami 
Panie Wójcie 
Powitać w Tworogu – 
Przedwiośnie!  

Barbara Izworska 
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KURIER WSTĘPNIAK 
SPIS TREŚCI 

TABLICA………………………………………………….str.2 
SESJA …………………………………………………....str.4 
– Dyskusje o szkołach 
– Niezbędnik mieszkańca gminy 
– Stowarzyszenie planuje 
POD LUPĄ ……………………………………………....str.5 
– Wyjątkowa walentynka dla babci i dziadka 
– Ostatnie karnawałowe szaleństwo 
– Szkoła pełna ludzi 
– Ostatki i Wielki Post 
KULTURALNIE ..……………………………….…….…str.7 
– Babiniec z maskotką 
– Ars poetica 
– Na rollercoasterze 
– Świat kolorów w kałamarzu 
– Frele i ich trele 
– Plebiscyt – aktywny senior 
– Z przymrużeniem oka 
– Panie chrząszczu… 
– Pakiet książek dla biblioteki 
– Punkt informacji turystycznej 
NA BIEŻĄCO………………………………….……….str.12 
– Mamy wicemistrza Polski w łucznictwie bloczkowym  
– Można? Można! 
– Rowy przydrożne – informacja GDDKiA 
– III Tworogowska Dycha po Trowie – zapisy  
– Stacja uzdatniania wody w Boruszowicach 
– Bo sport to zdrowie 
– Uczniowie z Wojski nagrywają! 
– Międzynarodowe towarzystwo 
– Apel o pomoc dla Darka 
– Zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury  

OD REDAKCJI 

DRODZY MIESZKAŃCY, 

W tym roku Babiniec odbył się 23 lutego – dokładnie 
w Tłusty Czwartek, dlatego na stołach nie mogło 
zabraknąć słodkich okazji do małych grzeszków, czyli... 
pączków. Czytajcie o zabawie wszystkich Bab na str. 7. 
Jak jeszcze mieszkańcy gminy żegnali karnawał? Artykuły 
poświęcone temu tematowi znajdziecie w dziale „Pod 
lupą”.  

Oliwia Watoła, Magdalena Janoszka, Danuta Terlikowska, 
Filip Szeląg, Barbara Izworska – to tylko niektóre nazwiska 
zdolnych mieszkańców gminy, o których możecie 
przeczytać na naszych łamach. Szukajcie wiadomości 
w działach „Kulturalnie” oraz „Na bieżąco”.  

Zakład Usług Komunalnych w Tworogu administruje 
pięcioma ujęciami wód głębinowych w Tworogu, Wojsce, 
Połomii, Mikołesce i w Boruszowicach. Jednak tylko 
w Boruszowicach do dziś nie ma stacji uzdatniania wody. 
Czy to się zmieni? O tym na str. 14.  

Zapraszamy do lektury! 

 

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

REDAKTOR NACZELNA 
Marta Kobędza-Krain  

KREACJA 
Łukasz Krain 

MECENAT 
Grażyna Chmiel – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 

GOŚCINNIE 

Hanna Blacha, Barbara Izworska, Iwona Mazur 

WYDAWCA 

 

ul. Zamkowa 1, 42-690 Tworóg, tel. tel.: +48 32 450 81 34, tel.: +48 512 950 842 

DRUK 
Foto&druk 

www.fotoidruk.pl 

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów przesyłanych do druku. 
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KURIER SESJA 
DYSKUSJE O SZKOŁACH 

6 lutego podczas sesji Rada Gminy podjęła uchwałę  
nr XXVI/229/2016 w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego 
ustroju szkolnego.   

W związku ze zmianami struktury szkolnej wprowadzonymi 
nowymi przepisami dotyczącymi oświaty, pojawiła się 
konieczność podjęcia odpowiednich uchwał w sprawie 
dostosowania sieci szkolnej do nowego ustroju. Powyższa 
uchwała ustala sieć szkół podstawowych oraz obwody 
szkolne, które będą obowiązywać od 1 września 2017 r.  
do 31 sierpnia 2019 r.  

Gimnazjum w Brynku zakończy działalność z dniem  
31 sierpnia 2017 r. Projekt zakłada włączenie klas 
gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej w Tworogu  
(w ramach oddziału zamiejscowego). Z takiego 
rozwiązania samorządowcy mogą skorzystać tylko  
w okresie przejściowym. Po jego zakończeniu  
(na reorganizację gmina ma zaledwie 2 lata) szkoły muszą 
być gotowe na przyjęcie starszych klas. Na chwilę obecną 
najbardziej prawdopodobną wersją wydarzeń w naszej 
gminie będzie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tworogu.  

Temat jest trudny. Wiąże się z wieloma niewiadomymi. 
Jednak wójt Eugeniusz Gwóźdź zapowiedział, że władze 
gminy, przy współpracy z dyrektorami szkół, dołożą 
wszelkich starań, by reorganizacja oświaty odbyła się bez 
szkody dla pracowników szkół. Gwarancji jednak dać nie 
może, bowiem Ministerstwo Oświaty nie przewiduje  
na reorganizację żadnego wsparcia finansowego.  

Projekt czeka na opinię kuratora oświaty.  
 

NIEZBĘDNIK MIESZKAŃCA 
GMINY, 
czyli przegląd informacji z obrad XXVI sesji Rady Gminy 
Tworóg z 6 lutego 2017 r.: 

• Podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia 
sprawozdania z realizacji gminnego Programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie 
Tworóg za rok 2016 (Uchwała nr XXVI/230/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy 
na rok 2017 (uchwała nr  XXVI/231/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie zmiany 
zatwierdzonego programu współpracy Gminy 
Tworóg z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2017 
(Uchwała nr XXVI/232/2017); 

• Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości (Uchwała 
nr XXVI/233/2017). 

 

STOWARZYSZENIE PLANUJE 

1 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Tworogu 
odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Gminy Tworóg. Na zebraniu obecni byli m.in. 
wójt Gminy Eugeniusz Gwóźdź oraz wicewójt 
Klaudiusz Wieder. 

Prezes SnRRGT Marek Mundzik omówił bieżące oraz 
statutowe kwestie. Komisja Rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2016, 
członkowie Stowarzyszenia udzielili Zarządowi 
absolutorium. Zarząd podziękował wszystkim aktywnym 
członkom za pracę na rzecz Gminy i Stowarzyszenia oraz 
poinformował o rozpoczęciu działań w celu pozyskania 
funduszy na dwa projekty o wartości kilkuset tysięcy 
złotych. Działania te są prowadzone przy współpracy 
z Urzędem Gminy Tworóg i GOK-iem. Więcej informacji na 
ten temat przedstawimy w następnym numerze 
„TWG Kuriera”. 

Foto. Klamka zapadła. Malowniczo położone Gimnazjum w Brynku 
jeszcze w tym roku zakończy działalność. 
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KURIER POD LUPĄ 
WYJĄTKOWA WALENTYNKA 
DLA BABCI I DZIADKA 

14 lutego w Szkole Podstawowej w Tworogu obchodzono 
Dzień Babci i Dziadka. Dzieci pod kierunkiem swoich 
wychowawców przygotowały piękną uroczystość.  
Na początku wszystkim Babciom i Dziadkom 
zadedykowano taniec do muzyki Leonarda Cohena  
w wykonaniu klas trzecich. Następnie poszczególne klasy 
zaśpiewały piosenki miłosne znane gościom z lat młodości 
(„Zakochani są wśród nas”, „Wszystko mi mówi, że mnie 
ktoś pokochał”, „Orkiestry dęte”, „Tyle słońca w całym 
mieście”, „Jesteś szalona”).  

Nasze zdjęcia jak zawsze na www.twg-kurier.pl 

SZKOŁA PEŁNA LUDZI!  

Tygodnie po powrocie z ferii zimowych były dla wszystkich 
uczniów Szkoły w Wojsce niezwykle intensywne. A to 
wszystko za sprawą wyjątkowych gości, którzy odwiedzili 
naszą szkołę! Świętowanie Dnia Babci i Dziadka trwało 
więc niemal tydzień, gdyż najpierw odbyła się uroczystość
z udziałem dziadków z klas I-III, by za chwilę zaprosić 
dziadków uczniów klas starszych, dla których występ 
przygotowała świetlica szkolna. 

To jednak nie wszystkie imprezy, które miały miejsce 
w szkole! 20 lutego odbył się wielki bal – Bal 
Przebierańców. Jak zwykle, frekwencja podczas balu 
dopisała, a pomysłowość odnoście strojów okazała się 
niewyobrażalna! Tym razem także nie zabrakło miłych 
odwiedzin. Gościliśmy bowiem absolwentów szkoły –
obecnych gimnazjalistów, którzy pomogli Samorządowi 
w prowadzeniu dyskoteki i z przyjemnością wspominali 
czasy spędzone w murach dawnej podstawówki. 

Oprócz montażu słowno-muzycznego, Babcie i Dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych, również tanecznych. Na koniec dzieci 
obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie 
przygotowanymi upominkami i zaprosiły na słodki 
poczęstunek. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci dzieci i dziadków! 

Iwona Mazur 

OSTATNIE KARNAWAŁOWE 
SZALEŃSTWO 

Przedszkolaki z Tworoga nie lubią tracić czasu. Skoro 
karnawał dobiega końca, należy odpowiednio wykorzystać 
ostatnie jego chwile. 24 lutego bawiły się więc w najlepsze 
na przedszkolnym balu.  

W szeregach dziewczynek dominował motyw baśniowy. 
Panienki wystąpiły w kolorowych, długich kreacjach  
z falbanami i tiulami oraz odpowiednimi akcesoriami  
w postaci koron, różdżek czy skrzydeł. Męska część 
towarzystwa zdecydowanie wolała role strażaków, 
policjantów, żołnierzy i super bohaterów takich jak np. 
spiderman. Po tańcach i podskokach dzieci mogły sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie w „Foto budce”. 

  

Dziękujemy Radzie Rodziców ZSP w Wojsce za 
ufundowanie słodkich nagród w dyskotekowych 
konkursach. 

Hanna Blacha
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TWG KURIER – POD LUPĄ 

OSTATKI I WIELKI POST 

Choć na dworze chłodno, oni wydają się być 
rozgrzani… Pełni energii, werwy i humoru maszerują 
przez Połomię i zatrzymują się przy kolejnych 
domostwach. Gdy docieramy do wsi, przebierańcy 
wraz z najważniejszą postacią – słomianym berem – 
tańczą już z mieszkańcami i zapraszają na wieczorną 
zabawę ostatkową. Nie możemy oprzeć się wrażeniu, 
że z każdym rokiem grupa jest liczniejsza i weselsza! 
Z Połomii udajemy się do Wojski. W miejscowej 
remizie strażackiej właśnie trwają ostatnie 
przygotowania. Odtwórca roli bera już od pięciu 
godzin cierpliwie stoi, zaś jego koledzy łączą na nim 
kolejne powrósła.  Pozostali przebierańcy malują sobie 
na twarzach jaskrawe makijaże. W Wojsce już po raz 
drugi chodzą dwie grupy przebierańców – seniorzy  
i juniorzy. Pracy było sporo, ale tradycja jest tutaj 
zawsze stawiana na pierwszym miejscu.     

Bery w Połomii i Wojsce odbyły się 25 lutego (w ostatnią 
sobotę karnawału). Tradycyjne wodzenie niedźwiedzia 
zakończono zabawami ostatkowymi. To na nich co roku 
odbywa się obrzęd „zabicia” niedźwiedzia, która pełni rolę 
„kozła ofiarnego”. Jego śmierć to forma unicestwienie 
wszelkiego zła. Zakończenie karnawału (symbolizowane  
w naszej gminie przez bery) jest początkiem 
wielotygodniowych przygotowań do nadejścia wiosny.  
W wielu miejscach na Śląsku karnawał kończono również 
tzw. pogrzebem basa, czyli instrumentu kojarzącego się  
z muzyką i zabawą. Instrument miał milczeć przez cały 
okres Wielkiego Postu, aż do Wielkanocy. Jak pisze 
Dorota Simonides w „Najpiękniejszych zwyczajach  
i obrzędach górnośląskich”: W śląskich domach już w 
środę popielcową odbywało się tzw. wyparzanie garnców, 
aby nie było w nich żadnych pozostałości  tłuszczu.  

Do owego postnego charakteru nawiązywały także nazwy 
kolejnych sześciu niedziel. Brzmiały one następująco: 
sucho, głucho, czorno, bioło, marzanio, palmiano. 

Według badaczki kultury najbardziej śląskim ze śląskich 
obrzędów jest topienie marzanny uchodzące za zwyczaj 
starosłowiański. – Z wszelkich licznych prac polskich 
i niemieckich na temat tego śląskiego obrzędu warto 
podkreślić, iż wszystkie związane ze zwyczajem pieśni są 
nawet w niemieckich dokumentach pisane po polsku, 
w okolicach Pietrowic Wielkich po morawsku, zaś ich 
związek z poezją Kochanowskiego jest nader widoczny 
(…) – pisze Simonides. Marzanna jednoznacznie kojarzy 
nam się z definitywnym zakończeniem zimy i witaniem 
wiosny. Po symbolicznym utopieniu kolejnego (po berze) 
uosobienia zła, do wsi wracano z zielonymi gaikami 
mającymi oznaczać powrót wiosny, czyli życia. Zbiega się 
to z obchodami najważniejszego dla chrześcijan święta –
Wielkanocy. To właśnie wokół Wielkiego Tygodnia skupiło 
się najwięcej zwyczajów. Być może słyszeliście o tzw. 
Żurowej Strzodzie (środzie). Nazwa pochodzi oczywiście 
od najbardziej popularnej postnej zupy – żuru. W tym dniu 
na Śląsku palono wszystkie szmaty, stare miotły, śmieci, 
brudy… W Wielki Czwartek odbywało się „palenie 
Judasza” (słomianej kukły symbolizującej zdradę jakiej 
dopuścił się Judasz) oraz „wiązanie” dzwonów – ich 
dźwięk zastępowały kołatki, klekotki. W Śląskich domach 
zasłaniano lustra, zatrzymywano zegary, niektórzy nosili 
czarne stroje. – W Wielki Piątek o świcie, kto tylko mógł, 
ten spieszył na tzw. Cedron, czyli mycie się w najbliższej 
rzece lub potoku. Wierzono, że ma to uzdrawiającą siłę, 
przeciwdziała chorobom (…) – wyjaśnia autorka.  

 

Foto. Jak widać chętnych do zabawy nie brakuje.  W drużynie z Połomii 
co roku pojawia się nowa postać. Kogo my tu mamy? Barwny i hałaśliwy 

korowód tworzyli: Mirosław Dziambor (muzykant), Ireneusz Wons 
(muzykant), Jan Krok (muzykant), Piotr Woldan (Ber), Łukasz Piejek 

(śmierć), Marcin Grzesiek (strażak),  Arkadiusz Bożek ( sołtys), Robert 
Brożyński (poganiacz), Krzysztof Ogłaza (kominiarz), Łukasz Jergla 
(baba),  Radosław Paś (biskup), Martin Szczygieł (myśliwy), Marek 

Wojciechowski (diabeł), Rafał Sowa (policjant), Adrian Ślebioda (lekarz).  

Foto. W remizie strażackiej w Wojsce już od wczesnych godzin 
porannych słychać było gwar. Nam udało się przyjrzeć ostatnim 

przygotowaniom! Pełna trudu praca zaangażowanych mieszkańców wsi 
opłaciła się, już po raz drugi po Wojsce chodziły dwie grupy 

przebierańców. Grupa starszych: Niedźwiedź - Patryk Kałuża, Akordeon 
- Adam Pogrzeba, Diabelskie skrzypce - Marcin Żyta, Bęben - Marek 

Pierończyk, Myśliwy - Rafał Jaworek, Baba - Tobiasz Janiga, Poganiacz - 
Wojciech Lachowicz,  Policjant - Dawid Jaworek. Grupa młodych: 

Niedźwiedź - Paweł Szkolik, Akordeon - Daniel Dressler,  Diabelskie 
skrzypce - Dawid Janoszka, Diabeł - Patryk Neuman, Myśliwy - Bartek 

Pigula, Baba - Jacek Sobel, Poganiacz - Daniel Sobel, Policjant  
- Szymon Szczurek. 
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TWG 

KURIER KULTURALNIE 
BABINIEC Z MASKOTKĄ! 

Maskotką tegorocznego „Babińca” z pewnością można 
nazwać Misia, nie byle jakiego, bo... Andrzeja Misia. 
Znany konferansjer, artysta estradowy i bezsprzeczny 
dowcipniś poprowadził jedenastą edycję imprezy.  
Na scenie wystąpiła także pewna gwiazda. Znaki 
szczególne: głos silniejszy od dzwonu! To oczywiście 
Beata Mańkowska, która w charakterystyczny dla 
siebie sposób wkroczyła na scenę zaskakując 
możliwościami wokalnymi. 

W tym roku kobiety w gminy Tworóg bawiły się 23 lutego – 
dokładnie w Tłusty Czwartek, dlatego na stołach nie mogło 
zabraknąć słodkich okazji do małych grzeszków, czyli... 
pączków. Każda z Pań otrzymała także upominek – 
osikowy kwiatek. Jak co roku gości powitał wójt gminy, 
Eugeniusz Gwóźdź życząc udanej zabawy. Towarzyszyła 
mu dyrektor GOK-u Grażyna Chmiel, która zaprosiła  
na scenę Andrzeja Misia.  

Artysta nie tracił czasu, od razu przeszedł do… żartów. 
Było mnóstwo anegdot, dowcipów i konkursów dla 
widowni. Wszystko utrzymane w swojskich, śląskich 
klimatach. Kiedy ze sceny znikał Miś, pojawiała się na niej 
Beata Mańkowska z repertuarem musicalowym, 
operetkowym i rozrywkowym. Bywały i takie momenty, 
kiedy występowali razem czarując publikę śpiewem, 
humorem a nawet tańcem. 

„Babiniec" to także okazja do plotek, rozmów i... zakupów. 
Jak zawsze nie zabrakło bibelotów i obrazów wykonanych 
przez rękodzielników z okolicy. W programie imprezy 
przewidziano przerwę na oglądanie mini-kramów oraz 
pogawędki przy kawie i pączku.  

Fotorelacje z imprezy na stronach: www.gok-tworog.pl, 
www.twg-kurier.pl.  

Foto. To już „babińcowa” tradycja – kobiety są witane przez mężczyznę. 
W tej roli niezmiennie wójt, Eugeniusz Gwóźdź.  
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TWG KURIER – KULTURALNIE 

ARS POETICA 

– Poezja jest zasłuchaniem w ciszy serca…  
Ta wydobyta z pamięci fraza pięknie wskazuje na 
oczyszczającą moc poezji, która wymaga wsłuchania 
się w siebie, poszukania w sobie dobrych emocji 
otwierających drzwi do serca drugiego człowieka. 
Poezja ocala, bo budzi wrażliwość, wskazuje drogę 
tym, którzy nie stoją w miejscu, pragną rozwijać 
talenty, doskonalić swoje umiejętności – słowa 
organizatorów „XVII Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. 
Brynek 2017” trafiają w istotę sprawy. Definiują 
bowiem nie temat konkursu, ale również jego cel. 

Spotkanie z poezją w roli głównej odbyło się 15 lutego. Już 
po raz czwarty przesłuchania odbyły się w ramach „Dnia 
Poezji”. Jury wysłuchało łącznie 50 recytatorów z powiatów 
tarnogórskiego i lublinieckiego. W tym roku gościem 
specjalnym i członkiem każdej z trzech komisji 
oceniających była Danuta Owczarek – aktorka i pedagog, 
prowadząca Policealną Szkołę Aktorską i Studio Aktorskie 
"Art-Play" w Katowicach. Spod skrzydeł szkoły wyfrunęły 
m.in. takie znakomitości jak Arkadiusz Janiczek, Sonia 
Bohosiewicz, Agata Buzek, Magdalena Kumorek, Kamilla 
Baar czy Magdalena Piekorz.  

Jak co roku ocena wystąpień odbyła się w trzech 
kategoriach wiekowych. Poniżej podajemy wyniki.  

I grupa wiekowa (klasy I-III szkół podstawowych): 
I miejsce: Borys Golus ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Radzionkowie 
I miejsce: Mikołaj Chodak ze Szkoły Podstawowej nr 9  
w Tarnowskich Górach 
II  miejsce: Zuzanna Żuwała ze Szkoły Podstawowej nr 9  
w Tarnowskich Górach 
II miejsce: Antonina Bełdycka ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Tarnowskich Górach 
III miejsce: Łukasz Wylężek ze Szkoły Podstawowej nr 5  
w Tarnowskich Górach 
Wyróżnienie: Paulina Sobota ze Szkoły Podstawowej  
w Tworogu 
Wyróżnienie: Martyna Mania ze Szkoły Podstawowej  
w Wojsce 
Wyróżnienie: Agnieszka Szkolik ze Szkoły Podstawowej  
w Wojsce 

 

 

II grupa wiekowa (klasy IV-VI szkół podstawowych): 
I miejsce: Zofia Kocik ze Szkoły Podstawowej nr 15 
w Tarnowskich Górach 
I miejsce: Milena Knapik ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach 
II miejsce: Katarzyna Chodak ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach 
II miejsce: Maja Puchlerska ze Szkoły Podstawowej nr 15 
w Tarnowskich Górach 
II miejsce: Weronika Supel ze Szkoły Podstawowej nr 13 
w Tarnowskich Górach 
III miejsce: Paweł Pilipow ze Szkoły Podstawowej nr 9 
w Tarnowskich Górach 
Wyróżnienie: Magdalena Walica ze Szkoły Podstawowej 
w Potępie 

III grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum): 
I miejsce: Małgorzata Binek z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Tarnowskich Górach 
I miejsce: Hanna Walica z Gimnazjum w Brynku 
II miejsce: Maja Czernecka z Publicznego Gimnazjum nr 3 
w Tarnowskich Górach 
III miejsce: Julia Kazuch z Gimnazjum nr 1 w Lublińcu  
Wyróżnienie: Dominik Caus z Gimnazjum w Brynku 
Wyróżnienie: Jerzy Konieczny z Gimnazjum w Miasteczku 
Śląskim 

NA ROLLERCOASTERZE 

24 i 25 lutego w Chorzowskim Centrum Kultury można było 
zobaczyć premierę spektaklu. „Rollercoaster” w wykonaniu 
Studia Musicalowego „Step” Tomasza Micha. W projekt 
zostało zaangażowanych 140 aktorów, wokalistów 
i tancerzy. W gronie „wybranych” znalazła się mieszkanka 
Tworoga – Oliwia Watoła, która na co dzień jest 
uczennicą kl. II Gimnazjum w Brynku.  
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Wywołują w niej skojarzenia z ciągle odradzającym się 
życiem  (bo po nocy przychodzi dzień... Woda źródłem 
życia...). Aczkolwiek ze względu na pasję do samochodów 
można odnaleźć w jej twórczości „motoryzacyjne” wątki. 
Jak sama twierdzi, malarstwo olejne jest czasochłonne, ale 
daje poczucie szczęścia i radości, pozwala oderwać się od 
codzienności. To po prostu magiczny świat kolorów! 

Próbkę jej dokonań możecie zobaczyć na  
www.twg-kurier.pl 

FRELE I ICH TRELE 

Ślązaczki z krwi i kości: Marta Skiba, Marcelina 
Bednarska i pochodząca z Nowej Wsi Tworoskiej 
Magdalena Janoszka. Od jakiegoś czasu sporo się 
o nich mówi i pisze. Dziewczyny nagrały bowiem śląski 
cover znanego utworu Adele. Śpiewają w nim 
w nienagannej gwarze o nieszczęsnym Achimie, który 
nie pojawił się na obiedzie. A żona, stuprocentowa 
Ślązaczka nie ukrywa wciekłości wyzywają go od 
goroli z Sosnowca (uuuu… ostro). Cover 
błyskawicznie zdobył popularność, a wraz z nim nasze 
frele…  

Magda Janoszka z wykształcenia jest nauczycielem 
edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuje jako 
instruktor śpiewu w domu kultury pod Opolem. Pozostałe 
dziewczyny poznała w  Studiu Wokalistyki Estradowej 
w Katowicach. Zaprzyjaźniły się i rozpoczęły muzyczną 
działalność pod szyldem „So What”. Wykonują covery 
znanych przebojów w ciekawych aranżacjach.  

– Frele to nowy projekt, który powstał spontanicznie 
podczas sobotniego wieczoru, początkowo w formie żartu 
muzycznego dla znajomych. Szybko okazało się, że nie 
tylko znajomi mają podobne poczucie humoru. Co 
planujemy? Robić dalej śląskie covery. Filujcie nos na 
fejsbukach, bo Achima już niy ma... – zachęca Magda 
Janoszka zapraszając na profile fb: FRELE i SO WHAT. 

A my życzymy dziewczynom natchnienia i czekamy 
na więcej! 

Czy bohater spektaklu poradzi sobie w zupełnie nowej 
rzeczywistości? Wciąż możecie się tego dowiedzieć,  
a przy okazji podziwiać na scenie młodziutką artystkę  
z naszej gminy!  

Kolejne spektakle odbędą się 15 marca, 7 kwietnia  
i 8 kwietnia.   

ŚWIAT KOLORÓW  
W KAŁAMARZU 

Do 15 marca w „Cafe Kałamarz” przy ul. Górniczej 7  
w Tarnowskich Górach można oglądać wystawę 
obrazów olejnych Danuty Terlikowskiej – mieszkanki 
naszej gminy. Premierowy wernisaż odbył się  
15 lutego.  

Danuta Terlikowska (ur. 1966 r.), przedsiębiorca,  
z zamiłowania malarka, pisarka, poetka. Przyszła na świat 
o zachodzie słońca 7 września 1966 r. w Tarnowskich 
Górach. Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. Od 25 lat 
(wraz z mężem) prowadzi działalność gospodarczą,  
w 2003 roku uzyskała certyfikat kompetencji zawodowych 
w międzynarodowym transporcie drogowym. Choć 
prowadzenie firmy pochłania wiele czasu i energii, znajduje 
czas na pisanie i malowanie. Na przestrzeni ostatnich lat 
stworzyła blisko 80 obrazów olejnych. W 2009 roku wydała 
tomik poezji pt. „Testament miłości”, cztery lata później 
ukazała się bajka dla dzieci jej autorstwa pt. „Obłoczek 
Dabo”, do której również wykonała graficzne ilustracje. 
Prywatnie żona i matka trójki dorosłych dzieci. Lubi 
podróże i taniec.  

To pierwsza jej wystawa obrazów olejnych. Choć inspiruje 
ją wiele tematów, ze szczególnym upodobaniem 
podchodzi do zachodu słońca, wody i motywu miasta 
nocą. 

Foto. Dziewczyny wspólnie piszą teksty i nie mają zamiaru rezygnować  
z takiej formy promocji gwary śląskiej. To dla nich świetna zabawa! 

Pierwsza z lewej  - Magda Janoszka.  
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Wybuduja nowo chata, 
Kupia bryka jej na rata. 

Cały świat zaś z nią objada, 
Żeby zy mnie była rada. 

A jak jeszcze byndzie trzeba, 
To jej gwiazdka ściągna z nieba. 

Jo zaś żądań nie mom wcale, 
Chca się bawić z nią wspaniale. 

A po cichu Boga prosza, 
Żeby miała dużo grosza. 
Żeby boła fest bogata, 
Zapłaciła rata – chata. 
Żeby miała gest jak jo, 
Zapłaciła wszystko to. 

J. 

PANIE CHRZĄSZCZU, PO CO PAN 
TAK BRZĘCZY W GĄSZCZU? 

Oj te nasze „sz”, „cz”, Szczebrzeszyn i pan 
Brzęczyszczykiewicz… Każdy obcokrajowiec, który 
uczy się języka polskiego, nie ma wątpliwości, że jest 
z nim sporo pracy, a właściwa wymowa to nie lada 
wyzwanie. Ale przecież łamigłówki jakie stawia, nie 
tylko przez obcokrajowcami, nasz rodzimy język, mogą 
być świetną zabawą! Przekonali się o tym uczestnicy 
„Gminnego Konkursu Łamańców Językowych” 
zorganizowane 3 marca w ZSP w Wojsce z okazji 
„Europejskiego Dnia Logopedy”.  

Do rywalizacji stanęły dwie trzyosobowe drużyny ze SP 
w Wojsce i SP w Tworogu. Było dziesięć konkurencji. 
Uczniowie „łamali” sobie języki czytając trudne teksty na 
czas, odgadywali jaki rysunek przedstawia zbiór kropek, 
odszukiwali ukryte wyrazy w tzw. wykreślance, recytowali 
wymyślone teksty, które zawierały bardzo trudne słowa 
oraz trenowali pamięć wzrokową i słuchową. Wszystkie 
konkurencje łączyło jedno – język polski. To on królował 
tego dnia na sali gimnastycznej. Co więcej, zadania były 
na tyle ciekawe, że w ich rozwiązywanie wciągnęła się 
również publiczność. 

PLEBISCYT – AKTYWNY SENIOR 

„Dziennik Zachodni” ogłosił plebiscyt „Aktywny 
Senior”. Członkinie Akademii Seniora z naszej gminy 
zgłosiły do niego Barbarę Izworską!  

Głosowanie potrwa do 5 maja. Odbywać się będzie  
za pośrednictwem SMS (koszt: 2,46 zł z VAT), który należy 
wysłać pod numer 72355. Istnieje także możliwość 
głosowania za pomocą FB i klików – potrwa ono do  
28 kwietnia. Każdy SMS to 10 punktów w plebiscycie, 
każdy głos FB to 3 punkty, a każdy klik to 1 punkt  
w głosowaniu. Zapraszamy do zabawy! 

Krótką prezentację pani Barbary oraz wszelkie informacje 
na temat konkursu znajdziecie na stronie: 

www.dziennikzachodni.pl/plebiscyt 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA 

Miesiąc temu zakochani obchodzili walentynki. W marcu 
zaś, u progu wiosny amory znowu dają o sobie znać. Tak 
więc pewien rozwodnik nie kryje swych marzeń… 
Oddajemy głos naszemu śląskiemu satyrykowi.  

MARZENIE ROZWODNIKA 

Jo żech jest już po rozwodzie 
– Jak to dzisiej bywo w modzie. 

Dziennie modla się do Boga, 
By mnie chciała jako wdowa. 
By kochała mnie nad życie, 

Byłoby nom znakomicie! 

Moga żyć z nią „na kryja”, 
Jak nie zagro to się zmyja. 

Zaś jak dobrze byndzie nom, 
To stworzymy nowy dom. 
Od wiyczora do poranka. 

ino jedno – błogo sielanka! 
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Jednocześnie wystartowała akcja dla bibliotek, w której 
biblioteki mają szansę zdobyć pakiety książek 
Wydawnictwa SQN. Konkurs będzie przeprowadzony za 
pośrednictwem strony internetowej 
www.endgamepolska.pl. 

Zadaniem konkursowym jest wypromowanie akcji 
„Rozdajemy 1000 egzemplarzy Endgame” wśród 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz promocja
czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej. Przyłączenie do 
programu „Wygraj pakiety książek dla biblioteki” pozwoli na 
wzbogacenie księgozbioru biblioteki. 

PUNKT INFORMACJI 
TURYSTYCZNEJ 

Na terenie Brynka w restauracji „Dworek Myśliwski” mieści 
się Turystyczny Punkt Informacyjny stworzony przez 
(nieistniejącą już) Lokalną Grupę Działania Spichlerza 
Górnego Śląska. Sołtys Brynka, Iwona Pryk zachęca do 
korzystania z oferty. Wystarczy wejść do „Dworka” 
i zapytać, co oferuje okolica. – Uzyskacie informacje 
o lokalnych atrakcjach, zabytkach bez konieczności 
odwiedzenia takich punktów oddalonych niekiedy 
o kilkanaście kilometrów. Brynek to miejsce, gdzie można 
odpocząć, zrelaksować się, obejrzeć przepiękny pałac 
oraz smacznie zjeść. A mapa atrakcji Spichlerza 
poprowadzi kolejnym szlakiem ciekawostek Górnego 
Śląska – mówi pani sołtys.  

 

Celem konkursu było dbanie o poprawną wymowę, 
rozwijanie sprawności językowej, motywowanie do 
wspólnej zabawy i pracy logopedycznej oraz profilaktyka 
logopedyczna. 

Po zliczeniu wyników I miejsce zdobyła szkoła w Wojsce,  
II miejsce – SP Tworóg. Przegranych nie było! Prócz 
zwycięskich pucharów i dyplomów każdy z uczestników 
otrzymał grę planszową – nagrody ufundowała Rada 
Rodziców ZSP w Wojsce. Konkurs przygotowały 
nauczycielki: Hanna Blacha, Aleksandra Małecka. 

PAKIET KSIĄŻEK DLA 
BIBLIOTEKI 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu przyłącza się do 
akcji „Rozdajemy 1000 egzemplarzy Endgame” wśród 
młodzieży gimnazjalnej i licealnej. W ramach akcji  
Wydawnictwo SQN ogłosiło konkurs dla młodzieży w 
ramach którego rozda 1000 egzemplarzy powieści 
„Endgame. Wezwanie”.  
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Ostatni pojedynek był walką o tytuł MISTRZA POLSKI. 
Filip Szeląg uległ tylko 2 punktami w pojedynku finałowym 
zdobywając tym samym Srebrny Medal i tytuł Halowego 
Vicemistrza Polski Seniorów 2017. Ponadto jako członek  
Compound Team A3D TOSZEK zdobył drużynowo 
brązowy medal. To ogromny sukces, ponieważ jako junior 
stratował w kategorii seniorów. 

Kilka dni po rywalizacji – 23 lutego Polski Związek 
Łuczniczy przysłał powołanie dla Filipa Szeląga na Halowe 
Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Vittel we Francji w 
terminie: 6-12.03.2017 r. Filip jako członek kadry 
narodowej będzie reprezentował Polskę na tych 
zawodach. 

Trzymamy mocno kciuki i życzymy sukcesów! 

MAMY WICEMISTRZA POLSKI  
W ŁUCZNICTWIE BLOCZKOWYM 

XXXV Halowe Mistrzostwa Polski 2017 zakończone! Filip 
Szeląg wrócił z nich z wielkim sukcesem i perspektywami 
dalszej sportowej kariery.  

W sobotę 18 lutego, w pierwszym dniu kwalifikacji Filip 
zajął 9 miejsce. W niedzielę w drugim dniu zawodów  
w trakcie eliminacji (pojedynki) rozgrywały się bardzo 
emocjonująco. Filip w pierwszym pojedynku  
w przedostatniej strzale na skutek błędu strzelił „6” co 
doprowadziło do barażu (remisu), w którym decyduje  
jedna strzała. Dalej przechodzi zawodnik, którego strzała 
jest bliżej środka tarczy. Strzała Filip była bliżej! Kolejny 
pojedynek o wejście do ćwierćfinału i kolejny baraż,  
o wygranej Filipa zdecydowały milimetry.  

 

MOŻNA? MOŻNA! 

Na zajęciach z samoobrony dla kobiet chodzi o jedno –
o bezpieczeństwo! Zarówno to na zajęciach (odpowiedni 
strój chroniący przed urazem) oraz na ulicy (skuteczne 
chwyty z zaskoczenia itp.). Każda z was może się tego 
nauczyć.  

GOK zaprasza na zajęcia  
w każdy wtorek o godz. 18.15  

(koszt 20 zł/miesiąc). 

ROWY PRZYDROŻNE – 
INFORMACJA GDDKiA 
W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi –
opadami deszczu, roztopami oraz odnotowanymi lokalnymi 
podtopieniami na nieruchomościach przyległych do dróg 
krajowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
informuje, że zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach 
publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie 
zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, 
należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych 
do drogi.  

Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do 
odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Przy 
drogach krajowych są to rowy niejednokrotnie 
odparowujące. Ustawa o drogach publicznych zabrania 
odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy 
lasów bezpośrednio do rowów przydrożnych. Wszelkie 
próby podłączania się do rowów przydrożnych są 
działaniami bezprawnymi.  

GDDKiA prosi mieszkańców o dokonanie w trybie pilnym 
przeglądu przepustów pod zjazdami do posesji. 
W przypadku niewywiązania się z obowiązku właściwego 
utrzymania zjazdów (co skutkuje brakiem swobodnego 
spływu wód w rowach, a tym samym powstaniem 
zastoisk), GDDKiA będzie zmuszona do ich awaryjnego 
rozebrania.  

Pełna informacja na ten temat na stronie Urzędu Gminy 
www.tworog.pl 

Foto. Filip w akcji! Trafienie strzałą w przysłowiową „dziesiątkę” nie jest 
łatwe… On jednak wydaje się do tego stworzony.  
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BO SPORT TO ZDROWIE,  
KAŻDY TO WIE! 

Uczniowie klasy IV Szkoły w Wojsce od kilku tygodni  
w trakcie lekcji wychowawczych poruszali tematy związane 
ze zdrowym trybem życia, aktywnością fizyczną oraz 
właściwym odżywianiem się. W trakcie zajęć przyrządzali 
zdrową owocową sałatkę, omawiali piramidę żywieniową,  
a także brali udział w zabawach sportowych. 
Zwieńczeniem cyklu była wycieczka do Galerii Fitnessu  
i Tańca – klubu fitness w Tarnowskich Górach.  

Jednak ich wysiłki nie poszły na marne. Po nagraniu kilku 
piosenek oraz wierszyków, satysfakcja była ogromna, a 
efekty pracy dzieci już można „odsłuchiwać”. 
Podziękowania dla art studio oho za cierpliwość 
i atrakcyjną nagrodę! 

Hanna Blacha 

MIĘDZYNARODOWE 
TOWARZYSTWO 

Uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Tworogu biorą 
udział w programie Penfriends organizowanym przez 
Cambridge English Language Assessment. Program ten 
polega na międzynarodowej, anglojęzycznej wymianie 
korespondencji. Grupa dziesięciorga dzieci wysłała już 
swoje listy do Argentyny i Serbii. Ponadto uczniowie 
biorący udział w programie otrzymali odpowiedzi z Arcoiris. 
Niektóre listy zawierały ukryte prezenty w postaci monet 
lub banknotu, będących pamiątkami z Ameryki 
Południowej. Obecnie czekamy na listy zwrotne z Serbii. 
Ponadto Turecka szkoła Dilko zaprosiła Szkołę w Tworogu 
do współpracy. Celem programu jest nauka języka 
angielskiego w sposób praktyczny, komunikatywny, ale 
sprawiający uczniom przyjemność. 

 

 

 

Galeria Fitnessu, jako jedyna w okolicy proponuje tego 
typu autorskie warsztaty dla dzieci, które wprowadzają  
w świat aktywności fizycznej i pokazują jak wiele radości, 
uśmiechu i dobrej zabawy wynika z uprawiania sportu.  
W trakcie wizyty w klubie nie obyło się więc bez 
prawdziwej, zumbowej rozgrzewki z udziałem dzieci. Po 
tańcach, Pani Klaudia Sobczyk – właścicielka klubu, 
omówiła z dziećmi raz jeszcze zasady zdrowego trybu 
życia. Tutaj, uczniowie szkoły właściwie popisali się wiedzą 
zdobytą w trakcie lekcji i z dużą uwagą słuchali rad Pani 
Klaudii. Po tym wstępie, nadeszła chwila, na którą wszyscy 
czekali – zwiedzanie klubu. Pod okiem instruktorów, dzieci 
mogły skorzystać ze znajdujących się w siłowni 
przyrządów, a także poznali przeznaczenie różnych, dotąd 
nieznanych im pomocy do ćwiczeń. Zwieńczeniem dnia 
okazał się jednak tor przeszkód „na lianach”, który wywołał 
jeszcze większe uśmiechy na twarzach uczniów klasy IV. 
Serdeczne podziękowania dla całego teamu Galerii 
Fitnessu i Tańca za ciepłe przyjęcie i mądrą lekcję!   

Hanna Blacha 

UCZNIOWIE Z WOJSKI 
NAGRYWAJĄ! 

22 lutego, uczniowie klasy I i II odbyli obiecaną wycieczkę 
do studia nagrań w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, 
że wycieczka była nagrodą w konkursie nakrętkowym 
zorganizowanym w placówce.  

Dzieci, z przygotowanym krótkim repertuarem, udali się do 
art studio oho, gdzie czekał na nich Pan Adam Pyrek  
z mnóstwem mikrofonów i gotowym do pracy mikserem. 
Uczniowie szybko przekonali się, że nagrywanie płyty, to 
nie jest taka prosta sprawa, wręcz przeciwnie – żmudna  
i ciężka robota. 
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III TWOROGOWSKA  
DYCHA PO TROWIE – ZAPISY! 

Gmina Tworóg oraz Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu 
zapraszają całe rodzina na kolejną edycję biegu 
„Tworogowska Dycha po Trowie”. Odbędzie się 6 maja.  

W ramach imprezy przewidziano również bieg dla dzieci.  

Informacji o zapisach szukajcie na stronach: 

www.tworog.pl 
www.zmierzymyczas.pl 

 

Problem nie jest wyssany z palca. W studni S1 pokazały 
się niedawno azotany, które do wód powierzchniowych 
mogą się dostawać ze ściekami komunalnymi lub wskutek 
spływu z terenów rolniczych nawożonych sztucznymi 
nawozami azotowymi. Natomiast w studni S2 zawartość 
manganu jest na granicy normy. Na chwilę obecną nie ma 
powodu do niepokoju, jednak Zakład Usług Komunalnych 
musi być przygotowany na ewentualną reakcję.  

Ponadto w Boruszowicach i Hanusku, szczególnie latem, 
pojawia się problem z ciśnieniem wody. Na wyższych 
piętrach oraz w końcowych odcinkach sieci wodociągowej 
ciśnienie jest za niskie. Inwestycja jest także ważna dla 
rozwoju miejscowości. Pozwoli na zabezpieczenie wody 
dla większej ilości mieszkańców.  

Zgodnie z planami stacja uzdatniania wody miała się 
składać z dwóch zbiorników retencyjnych, falownika 
złożonego z trzech pomp, dwóch filtrów żwirowo-
piaskowych, lampy UV oraz systemu ozonowania wody. 
Do tego dochodzi sterownia i pomieszczenie sanitarne. 
Jednak, jak informuje Adam Chmiel, w tej formie 
inwestycja nie będzie realizowana. Ze względu na 
oszczędności ZUK przystąpi do budowy tradycyjnej stacji
uzdatniania wody (bez systemu ozonowania). Szacunkowo 
inwestycja będzie dzięki temu tańsza o ok. 1 mln. zł.  –
Ozonowanie to nowoczesne rozwiązanie, które nie tyle 
redukuje zanieczyszczenia wody, co je likwiduje. Jednak 
bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie będziemy 
w stanie zrealizować planów. Nie oznacza to jednak, że 
tradycyjna SUW będzie nieskuteczna. W zupełności 
wystarczy, by zredukować zanieczyszczenia do poziomu 
mieszczącego się w granicach normy. Tak zresztą 
funkcjonują pozostałe stacje z terenu gminy – wyjaśnia 
prezes ZUK.  

Inwestycja ruszy najprawdopodobniej w drugiej połowie 
roku. ZUK będzie korzystać z kapitału obcego (kredyt) oraz 
środków własnych. Niewykluczone, że będzie się starać 
o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Pierwszym etapem inwestycji będzie 
budowa sieci wodociągowej pomiędzy studnią S1 i studnią 
S2. Na chwilę obecną nie są ze sobą w żaden sposób 
połączone.  

Choć mieszkańcy sołectw będą musieli uzbroić się 
w cierpliwość (inwestycja prowadzona bez udziału środków 
zewnętrznych z pewnością potrwa dłużej), nowa stacja 
pozwoli na utrzymanie właściwych parametrów wody.  
 

PODZIĘKOWANIA 

28 lutego w Tworogu zgubiono niebieski telefon 
komórkowy. Uczciwy znalazca odniósł go na 
miejscowy komisariat policji. Policjanci z kolei odnaleźli 
właściciela i oddali telefon we właściwe ręce. 

Chciałam podziękować osobie, która znalazła i oddała 
mój telefon. Jestem bardzo wdzięczna. 

Właścicielka 
(dane do wiad. red.) 

 

STACJA UZDATNIANIA WODY  
W BORUSZOWICACH 
 
Zakład Usług Komunalnych w Tworogu administruje 
pięcioma ujęciami wód głębinowych w Tworogu, 
Wojsce, Połomii, Mikołesce i w Boruszowicach. 
Jednak tylko w Boruszowicach do dziś nie ma stacji 
uzdatniania wody (SUW). Inwestycja jest od dawna 
planowana, ale jej koszt przekracza 3 mln zł.  

Prezes ZUK-u Adam Chmiel nie ukrywa, że liczył na środki 
zewnętrzne. W tym celu na ostatniej sesji Rady Gminy  
podjęto uchwałę nr XXVI/234/2017 w sprawie 
zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boruszowice 
na lata 2017-2021. Dokument był potrzebny do złożenia 
wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dziś wiemy już, że z dużym 
prawdopodobieństwem pieniądze nie zostaną przyznane 
naszej gminie. To znacznie utrudni realizację zadania. – 
Mimo to musimy przeprowadzić inwestycję – twierdzi 
stanowczo Adam Chmiel.  

Dlaczego stacja uzdatniania wody jest tak ważna? To 
gwarant bezpieczeństwa. Stworzenie infrastruktury dającej 
możliwość uzdatnienia wody to zapewnienie bezpiecznego 
zaopatrzenia mieszkańców w wodę do celów spożywczych 
i socjalno-bytowych. – Wyobraźmy sobie sytuację, że  
w wodzie pojawią się niebezpieczne dla zdrowia bakterie. 
W jaki sposób ją uzdatnić? Na tę chwilę nie mamy 
odpowiednich narzędzi – mówi Adam Chmiel. 
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Tytułem: 10915 Kaszuba Dariusz Jan – darowizna na 
pomoc i ochronę zdrowia 

Aby przekazać 1 % podatku na rzecz Darka
wystarczy w PIT wpisać:  
KRS: 0000037904, cel szczegółowy 1% podaj: 10915 
Kaszuba Dariusz Jan  

Dziękuję
mama Darka, Danuta Kaszuba

AKCJA „NAKRĘTKA” WRACA 

Zachęcamy do zbierania nakrętek plastikowych na rzecz 
Darka Kaszuby. Zdobyte w ten sposób pieniądze zostaną 
przeznaczone na jego rehabilitację. 

Nakrętki można oddawać we wskazanych punktach: 
• Gminna Biblioteka Publiczna w Tworogu oraz jej 

filie w Boruszowicach i Wojsce. 
• Brynek, ul. Zamkowa 9 (adres Darka Kaszuby) 
• Kasa ZUK-u (parter budynku Urzędu Gminy  

w Tworogu). 
 

Prosimy o przynoszenie czystych nakrętek! 

APEL O POMOC DLA DARKA 

Szanowni Państwo,  

Zwracam się z prośbą o przekazanie 1 % podatku dla 
mojego syna Darka Kaszuby, który cierpi na dziecięce 
porażenie mózgowe. Marzeniem Darka jest samodzielne 
chodzenie. Wymaga to jednak intensywnej rehabilitacji (w 
domu i na turnusach rehabilitacyjnych) oraz kosztownego 
sprzętu. Po śmierci męża sama wychowuję syna i nie stać 
mnie na pokrycie wszystkich kosztów związanych z jego 
usamodzielnieniem. Na chwilę obecną najbardziej 
potrzebnym sprzętem jest HKAEO orteza stabilizacyjna 
kończyn dolnych i miednicy oraz tułowia podczas pionizacji 
i reedukacji chodu. Całkowity koszt to 5 tys. zł.  

Bardzo dziękuję za Państwa dobre serca i dotychczasową 
pomoc. Będę wdzięczna za każdą złotówkę wpłaconą na 
konto fundacji, do której należy Darek.  

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” 
Ul. Łomiańska 5  
01-685 Warszawa 

Bank BPH S.A.  
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

 

 

 
ZAJĘCIA STAŁE W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU 

W GOK-u sporo się dzieje. W ofercie znajdziecie wiele propozycji dla dzieci i dorosłych.  
Zaglądajcie na stronę internetową www.gok-tworog.pl oraz na facebookowy profil placówki.  
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Foto. Tegoroczne Bery w Połomi i Wojsce. Kto jest kim? Szukajcie  odpowiedzi na str.6  
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